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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Sistem Properti yang dibuat oleh penulis berhasil mempermudah
pencatatan yang dilakukan oleh User MS Properti, yang sebelumnya masih
manual. Pencatatan setiap transaksi sesuai dengan keinginan pemilik MS
Properti, dalam hal input data properti, data pelanggan, data agen, serta
perhitungan komisi agen.
Laporan yang dibentuk dari sistem telah sesuai dengan kebutuhan
pengguna yang ingin melihat laporan pendapatan komisi kantor per periode.
Sistem Properti juga telah diisi dengan fitur pencarian properti yang
mempermudah agen atau user dalam mencari properti untuk calon pembeli
atau penyewa di MS Properti.
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5.2

Saran
1)

Untuk MS Property:
a. Diharapkan aplikasi ini dapat diintegrasikan kepada setiap agen
yang bergabung dalam MS Properti
b. Saran dari penulis, perhitungan komisi hanya dapat dilakukan oleh
orang tertentu saja karena data tersebut adalah suatu kerahasiaan.
c. Laporan yang dibentuk dari sistem yang sekarang dapat dibentuk
lebih variasi.

2)

Untuk peneliti selanjutnya :
Diharapkan

adanya

pengembangan

sistem

yang

dapat

menampilkan foto properti lebih dari 1 foto dan dapat dicetak.
3)

Untuk Universitas Multimedia Nusantara
Diharapkan agar Universitas Multimdeia Nusantara lebih
mempersiapkan mahasiswa yang akan mengambil Tugas Akhir
sebagai salah satu persyaratan lulus. Sehingga mahasiswa dapat
membuat Tugas Akhir lebih baik dan memiliki nilai yang memuaskan.
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