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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Perancangan sistem ini telah berhasil dilakukan untuk memenuhi 

keinginan pengguna untuk memudahkan konsumen mereka dalam melakukan 

pencarian Film pada Perpustakaan Film Indies Movie. Konsumen dapat mencari 

film dengan berbagai macam pilihan yang telah disediakan oleh peneliti. 

  Pemesanan Film dan makanan dapat dilakukan melalui sistem yang telah 

dibuat oleh peneliti. Pengguna dapat melakukan perhitungan jumlah pembelian 

makanan dan juga penyewaan film yang dilakukan konsumen.  

Sistem dapat menunjang keinginan pengguna untuk melakukan pencatatan 

dalam melakukan transaksi pembelian untuk mengadakan makanan. Sistem juga 

menunjukan jumlah stok yang terdapat didalam gudang. Pengguna dipermudah 

dalam hal pengecekan stok makanan yang harus diadakan oleh Perpustakaan Film 

Perbedaan bisnis proses lama dengan yang baru adalah kecepatan dalam 

pemesanan dan kemudahan dalam pencarian film. Setiap kegiatan dalam bisnis 

proses lama yang masih diperlukan dapat ditanggulangi oleh sistem yang dibuat 

oleh peneliti. 
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5.2  Saran 

Saran untuk Perpustakaan Film INDIES 

- Sistem Penjadwalan ruangan perlu ditambahkan untuk menjaga kualitas 

pelayanan yang diberikan oleh Indies Movie 

- Laporan yang di bentuk oleh sistem menurut peneliti masih sangat minim 

dan dapat dibentuk variasi lain untuk memberikan informasi yang di 

perlukan oleh pemilik Perpustakaan Film Indies Movie. 

Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya 

- Pengembangan sistem berbasis web yang dapat membuat konsumen lebih 

mudah dalam hal mengakses aplikasi searching serta didukung dengan fitur 

yang memungkinkan konsumen untuk melakukan booking ruangan secara 

online. 

- Penambahan fitur untuk penjadwalan ruangan untuk mendukung 

pengembangan booking online sehingga penggunaan ruangan yang ada 

dapat dimaksimalkan dan lebih efisien. 
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