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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, disini 

penulis akan mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Sangat banyak sekali perbedaan antara sistem informasi penyewaan yang 

masih menggunakan sistem manual dengan sistem yang sudah 

terkomputerisasi. 

b. Sistem informasi penyewaan kaset yang sudah menggunakan sistem 

komputerisasi bisa membuat tugas kerja para karyawan toko menjadi 

lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan sistem yang masih 

menggunakan sistem manual 

c. Sistem informasi penyewaan kaset yang sudah terkomputerisasi membuat 

waktu pelayanan terhadap pelanggan menjadi lebih cepat, sehingga 

pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan oleh 

karyawan toko. 

d. Sistem komputerisasi ini membuat data-data yang diperlukan seperti data 

kaset, data pelanggan, data penyewaan kaset, data pengembalian kaset 

dan data denda menjadi lebih terstruktur dan lebih baik. 

e. Perhitungan yang dibutuhkan seperti perhitungan total sewa, uang 

jaminan, total denda menjadi lebih akurat karena dihitung secara 

otomatis oleh sistem. 

f. Sistem komputerisasi sangat mendukung proses kerja seperti 

penyimpanan data-data sehingga dapat dengan mudah memberikan 

informasi yang dibutuhkan pada saat data-data tersebut diperlukan. 

g. Dalam rancangan sistem ini, karyawan toko dapat dengan cepat membuat 

laporan-laporan yang dibutuhkan untuk diberikan kepada pimpinan toko 

setiap bulannya, sehingga perkembangan toko dapat diketahui dengan 
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cepat dan juga bisa membantu pimpinan toko dalam pengambilan 

keputusan. 

h. Penerapan metode berorientasi obyek ini diharapkan dapat memudahkan 

dalam hal pengembangan sistem yang dirancang. 

2. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang penulis sampaikan diatas, maka penulis akan 

memberikan saran-saran yang penulis pikir dapat berguna bagi Toko Rental 

Kaset Akin terutama dalam sistem penyewaannya berjangka untuk 

pengolahan data, antara lain sebagai berikut : 

a. Perlu adanya pelatihan terhadap user yang akan menggunakan sistem 

informasi penyewaan ini, agar user dapat dengan mudah mengetahui cara 

penggunaan, cara kerja sistem dan perawatan bagi sistem informasi 

penyewaan ini. 

b. Harus diadakan audit setidaknya 3 tahun sekali pada sistem informasi 

penyewaan ini untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada 

sistem dan juga memperbaiki sistem apabila ada penerapan strategi 

pemasaran yang baru. Dan juga untuk memenuhi perkembangan 

penerapan sistem informasi penyewaan yang terbaru dalam rangka 

meningkatkan efisien dan efektivitas sistem informasi penyewaan ini. 


