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BAB V
PENUTUP
5.1.

Kesimpulan

Mahasiswa sebagai seorang individu yang menuju dewasa akan mengalami fase
mengatur keuangan sendiri. Pada prakteknya, mahasiswa mengatur keuangan
berdasarkan kesenangan dan terkadang tidak memperhatikan pengeluarannya
sehingga uang saku digunakan sampai habis. Padahal, dengan merencanakan
keuangan mahasiswa dapat tetap menabung dan menjalani hidup dengan nyaman.
Penulis membuat atoor – aplikasi untuk mengatur keuangan dengan fitur utama
untuk membantu pengguna mengetahui seberapa besar uang yang boleh ia
gunakan setiap hari dan mengetahui pos-pos pengeluaran mana yang lebih penting.
Penyajian informasi menggunakan gambar dan persentase akan membuat
mahasiswa lebih cepat mengetahui kadar keuangannya. Dalam aplikasi ini,
terdapat pula fitur wishlist yang dapat membantu pengguna untuk mencapai
tujuan finansialnya dengan menunjukkan jumlah tabungannya (sesuai dengan data
yang di input oleh pengguna). Terdapat pula fitur achievement yang menunjukkan
keberhasilan-keberhasilan apa saja yang telah dilakukan oleh pengguna dalam
menggunakan aplikasi keuangan, dan achievement-achievement tersebut dapat di
share menggunakan media sosial.
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5.2.

Saran

Dalam pembuatan aplikasi atoor, penulis menyadari bahwa untuk mengatur
keuangan juga dibutuhkan kemauan dari dalam diri sendiri untuk mengubah
kebiasaan menggunakan uang. Uang ada untuk digunakan, tapi harus digunakan
dengan bijak agar tidak menjadi defisit. Kebiasaan mengatur keuangan harus
diperlakukan secara perlahan; mulai dari menyamakan pengeluaran dan
pemasukkan, hingga kepada pembuatan tujuan-tujuan finansial dan memiliki
tabungan.
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