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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan teori, perancangan, implementasi dan pengujian Sistem Informasi 

Penyewaan Kendaraan dan Tour Wisata di Alif Transport Yogyakarta, maka dapat 

disimpulkan: 

a. Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour Wisata di Alif Transport Yogyakarta 

dapat menampilkan informasi layanan yang tersedia dengan lebih detail dan lebih 

lengkap. 

b. Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan dan Tour Wisata di Alif Transport Yogyakarta 

memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan kendaraan dan paket wisata yang 

tersedia. 

c. Pemesanan layanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan 

metode lama seperti SMS ataupun pemesanan melalui panggilan telepon. Hal ini 

dikarenakan perhitungan biaya pemesanan dilakukan secara otomatis sehingga hasil 

perhitungan penyewaan layanan dapat lebih cepat dan lebih akurat. 

d. Pengelolaan transaksi pemesanan dan pengembalian layanan yang ada menjadi lebih 

efektif dan efisien. Pada proses konfirmasi pemesanan dan konfirmasi pengembalian 

semua perhitungan dilakukan secara otomatis sehingga menghemat waktu dan 

meningkatkan akurasi pada proses transaksi pemesanan dan pengembalian. 

e. Aplikasi ini membantu meningkatkan kepercayaan mitra kepada perusahaan Alif 

Transport, karena seluruh transaksi penyewaan dan pengembalian mobil, pengeluaran 

dan pemasukan, informasi bagi hasil dapat dilihat oleh mitra, dan mitra secara otomatis 

mengetahui penghasilan yang mereka dapatkan berdasarkan rentang waktu tertentu. 

 

5.2 Saran 

Sistem yang dibuat masih memiliki kekurangan-kekurangan. Untuk itu, sistem ini perlu 

diperbaiki lebih lanjut sehingga menghasilkan sistem yang lengkap untuk diimplementasikan 

di dunia usaha. Saran untuk perbaikan sistem ini yaitu: 

a. Membuat batas waktu (time limit) untuk penyewaan paket tour wisata. Paket tour wisata 

seharusnya hanya bisa disewa maksimal 12 jam saja dan konsumen hanya perlu 
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memasukkan tanggal dan jam mulai sewa tanpa perlu memasukkan tanggal dan jam 

selesai sewa. Sistem seharusnya menghitung dan menampilkan secara otomatis tanggal 

dan jam selesai sewa terhitung 12 jam sejak tanggal dan jam mulai sewa dimasukkan 

oleh konsumen. 

b. Membuat fitur pengelolaan kategori layanan yang disediakan sehingga memudahkan 

konsumen untuk menampilkan layanan berdasarkan merek (brand) tertentu. 

c. Membuat sistem diskon untuk masing-masing layanan yang ada karena pada hari-hari 

tertentu usaha penyewaan kendaraan dan paket wisata memberikan potongan harga untuk 

konsumen.  

d. Membuat fitur pencarian layanan yang tersedia sehingga memudahkan konsumen untuk 

mencari layanan yang mereka inginkan. 

e. Membuat sistem yang dapat menghitung profit (keuntungan) bersih masing-masing 

layanan yang tersedia sehingga seluruh proses perhitungan keuntungan dan kerugian 

setiap bulannya tidak lagi dilakukan secara manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


