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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan melalui tahapan analisis, 

perancangan, pembangunan sistem, pengujian dan implementasi sistem maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Sistem Informasi Penyewaan Mobil Online ini merupakan sistem informasi 

yang dibuat untuk memudahkan bagian administrasi dalam seluruh proses 

bisnis yang berjalan pada Novarizk Rental Mobil mulai dari pendaftaran, 

booking, penyewaan, pengembalian, dan laporan. 

2. Proses pendataan penyewa yang diinputkan ke dalam aplikasi, sehingga data 

penyewa yang sudah mendaftar tersimpan dengan baik dan mudah bagi 

pemilik untuk dapat melihat berapa banyak siswa yang sudah mendaftarkan 

diri untuk melakukan penyewaan mobil. 

3. Proses Pengelolaan data transaksi sewa dapat di aplikasikan dan di simpan ke 

database sehingga tidak perlu mencatat lagi melalui nota dan data – data pun 

aman dan tertata rapih. 

4. Proses pendataan mobil yang awalny hanya menulis di Papan whiteboard 

dengan adanya aplikasi ini maka akan sangat memudahkan pencatatan mobil 

yang ada di rental serta yang sedang di sewa. 
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5.  Dalam proses laporan yang sebelumnya hanya menggunakan copy-an nota 

yang dapat memungkin kan kertas rusak atau hilang, akan tetapi dengan 

adanya sistem informasi untuk rental maka laporan pun akan tersimpan 

dengan rapih dan aman di dalam database. 

6. Proses pendataan supir yang dulu belum ada pendataannya yang hanya pihak 

rental menyimpan photocopy KTP dan photocopy SIM supir saja, yang 

dimana hal ini mudah hilang, akan tetapi dengan adanya sistem informasi 

untuk rental maka disediakannya pendataan supir yang lebih efektif. 

7. Proses dalam pengolahan biaya sewa mobil dengan dulu menghitung dengan 

manual sehingga untuk menghitung denda pun masih manual akan tetapi 

dengan adanya sistem infromasi rental ini akan menghitung semua total 

tagihan dan dapat menghitung secara otomatis apakah penyewa terlambat 

atau tidaknya.  
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5.2.  Saran 

Meskipun Sistem Informasi Penyewaan Mobil Online Berbasis web telah 

berhasil dilaksanakan, sistem ini masih dapat dikembangkan lagi menjadi lebih 

baik.  

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:  

1. Tingkat security sistem lebih ditingkatkan agar dapat menjamin 

kerahasiaan data dari pihak yang tidak berwenang.  

2. Sebaiknya sistem ini dilengkapi dengan fasilitas SMS GATEWAY 

3. Dan menambah fitur GPS yang akan dikembangkan melalui 

android, guna untuk mengetahui penentuan posisi mobil yang 

disewa oleh penyewa. 
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