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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Adanya Hangar PT GMF AeroAsia cabang Surabaya ini mengharuskan PT 

GMF AeroAsia mengintegrasikan antara cabang Surabaya dengan PT GMF 

AeroAsia pusat yang berlokasi di Soekarno-Hatta agar semua proses bisnis dapat 

dipantau oleh GMF AeroAsia pusat sehingga harus dibuat sebuah wadah untuk 

mencatat proses bisnis cabang Surabaya ke dalam sistem SAP SWIFT PT GMF 

AeroAsia agar seluruh proses bisnis dapat tercatat dengan baik. Oleh karena itu, 

penulis melakukan analisa dan perancangan plant Hangar PT GMF AeroAsia 

cabang Surabaya.  

 Telah dilakukan analisa dan perancangan sebuah plant Hangar PT GMF 

AeroAsia cabang Surabaya. Plant Hangar PT GMF AeroAsia cabang Surabaya 

sudah diterapkan di dalam sistem SAP SWIFT. Dengan adanya plant Hangar 

Surabaya ini, dapat mengintegrasikan antara cabang dan pusat sehingga proses 

bisnis dapat tercatat dengan baik dan memudahkan untuk melihat proses bisnis yang 

terjadi di cabang Surabaya. Plant ini juga dapat menjadi wadah dalam pencatatan 

proses bisnis yang terdapat pada cabang Surabaya sehingga proses bisnis dapat 

tercatat dengan baik. Terbukti dengan menggunakan metodologi ASAP, 

perancangan plant dapat diimplementasikan di dalam perusahaan. 
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5.2. Saran 

Adapun saran yang berguna bagi analisa dan perancangan SAP Plant ini 

untuk ke depannya yaitu: analisa dan perancangan ini dapat dijadikan sebagai 

referensi. Dokumentasi perancangan dengan menggunakan metode Accelerated 

SAP (ASAP) ini dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan perancangan 

plant apabila PT GMF AeroAsia akan membuka cabang baru, dan juga dapat 

dijadikan referensi untuk merancang plant dalam sistem SAP bagi penelitian 

kedepannya. 
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