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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan dan Peminjaman Barang

menggunakan metode System Life Development Cycle (SDLC) berhasil

dengan baik karena metode ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan

pengguna. Model waterfall merupakan salah satu metode System

Development Life Cycle (SDLC) yang digunakan dalam pengembangan

sistem informasi ini. Model ini terdiri dari 4 tahap yaitu analisis, desain,

pengodean/implementasi, dan pengujian dan setiap tahap berjalan berurutan.

Dengan menggunakan model ini setiap langkah dalam proses

pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan dan Peminjaman Barang

terdefinisikan dengan baik dan adanya kesalahan dapat teridentifikasi pada

setiap langkahnya. Setelah sistem berhasil dikembangkan kemudian

dilakukan pengujian untuk memastikan sistem tersebut sesuai dengan

kebutuhan pengguna dan terjamin kualitasnya berdasarkan standar kualitas

yang ada.

2. Sistem informasi yang dikembangkan telah memenuhi uji kualitas

berdasarkan model ISO 25010 pada aspek functional usability dengan

menggunakan Skala Guttman dan diperoleh nilai X = 1 serta aspek usability

dengan nilai SUS sebesar 71,964. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
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Sistem Informasi Pengelolaan Dan Peminjaman Barang di Bengkel

Multimedia SMK Negeri 2 Sewon sudah bebas dari kesalahan dan telah

memenuhi kedua aspek yang diujikan.

B. Pengembangan Produk Lebih Lanjut

Berdasarkan keterbatasan produk, maka penulis menyarankan untuk

pengembangan produk di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Menambahkan fitur import data barang disesuaikan dengan database yang

sudah ada.

2. Menambahkan fitur untuk menambah foto pada data barang untuk lebih

memudahkan petugas.

3. Menambahkan fitur scan barcode untuk identitas peminjam sehingga

semakin memudahkan petugas dalam mengelola transaksi peminjaman.

C. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian yang relevan

berikutnya antara lain :

1. Sistem Informasi Pengelolaan dan Peminjaman Barang di Bengkel

Multimedia ini masih berupa aplikasi desktop yang hanya dapat diakses di

satu komputer. Penelitian selanjutnya dapat ditambahkan fitur import data

barang disesuaikan dengan database yang sudah ada, menambahkan foto

data barang, dan scan barcode untuk identitas peminjam sehingga semakin

memudahkan petugas dalam mengelola transaksi peminjaman dan sistem

dikembangkan menjadi sistem online sehingga dapat diakses komputer lain

dalam satu jaringan atau lebih.
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2. Dalam penelitian ini, pengujian dibatasi pada aspek functional suitability

dan usability. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengujian pada aspek

yang lain.


