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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian, hasil wawancara dan data pengujian aplikasi 

diatas, dapat disimpulkan bahwa :  

1. Perancangan Sistem Manajemen Aset Tetap pada Pusat Oleh – Oleh 

“Group 58”, melalui wawancara, studi dokumen perusahaan, 

merancang Use Case Diagram, ER Diagram, Flowchart serta 

rancangan tampilan. Tahap – tahap tersebut memberikan sebuah alur 

sistem yang jelas, dengan diawali dari menginput data master hingga 

menginput data untuk pencatatan Aset Pusat Oleh – Oleh “Group 58”. 

2. Secara umum, sistem sudah dapat berjalan dengan baik, mulai dari 

memasukkan data master yang mencangkup user, lokasi, satuan dan 

aset tetap. Selain itu, sistem juga sudah melakukan perintah – perintah 

yang membantu memantau pergerakan dan perubahan aset tetap, 

seperti : Pembelian, Mutasi, Penjualan, Reparasi dan Penghapusan. 

Sistem ini juga dapat memberikan laporan mengenai perhitungan 

penyusutan dan nilai akhir dari suatu aset tetap. 

3. Dengan menggunakan Sistem Manajemen Aset Tetap ini, memberikan 

dampak positif kepada Pusat Oleh – Oleh “Group 58”,  yang mana 

penggunaan sistem dapat membantu memantau jumlah dan pergerakan 

yang berkaitan dengan aset tetap di usaha mereka. Sistem yang cukup 

mudah dan transaksi yang tidak secara rutin terjadi, menjadi tolak ukur 

mereka dalam mengambil keputusan untuk menggunakan sistem 

manajemen aset tetap ini. Meskipun begitu, ada beberapa kendala yang 

berkaitan dengan kebiasaan menggunakan teknologi pada karyawan 

Pusat Oleh – Oleh “Group 58”. Tetapi, masalah tersebut akan hilang 

seiring dengan berjalannya waktu dan bila para karyawan sudah mulai 

terbiasa dan fasih dalam menggunakan sistem tersebut. Dengan begitu, 

Pusat Oleh – Oleh ”Group 58” akan terus menggunakan Sistem 

Manajemen Aset Tetap ini.  
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5.2 SARAN 

Beberapa saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan 

pengembangan sistem di masa yang akan datang :  

1. Melihat keinginan pengguna untuk terus menggunakan sistem 

manajemen aset tetap ini, ada baiknya untuk menambahkan menu help 

untuk membantu pengguna baru dalam menggunakan sistem 

manajemen aset tetap ini. Dan juga menambahkan fitur – fitur 

pendukung seperti notifikasi, percakapan antar karyawan dan 

pengembangan fitur lainnya agar semakin mempermudah pekerjaan 

karyawan. 

2. Melihat perkembangan usaha dari Pusat Oleh – Oleh “Group 58” yang 

pesat dan masih akan berkembang dikemudian hari, ada baiknya untuk 

melakukan pengembangan sistem ke proses bisnis yang lain seperti 

Penjualan Barang, Pembelian Barang, Pembayaran supplier dan proses 

bisnis yang lain. Ataupun dapat juga mengembangkan ERP (Enterprise 

Resource Planning) agar dapat mempermudah pengembangan serta 

keberlangsungan proses bisnis. 

 

 

  


