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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa dengan dibangunnya sistem reservasi di Dokter Gigi Eka Haryana pasien 

dapat lebih mudah dalam pengambilan nomor antrian di Dokter Gigi Eka Haryana 

karena pasien dapat mendaftarkan antrian melalui smartphone tanpa harus ke 

klinik langsung. Hal ini memudahkan pasien yang ingin berobat karena dengan 

adanya aplikasi ini proses antrian akan lebih mudah dan efesien untuk di jalankan 

di Klinik Gigi Eka Haryana. 

Dengan dibuatkannya sistem Reservasi dan Monitoring Pasien pada Dokter 

Gigi Eka Haryana memudahkan pasien dalam mengetahui nomor antrian yang 

sedang berjalan karena pasien bisa memantau nomor antrian yang sedang berjalan 

dan bisa memperkirakan waktu kedatangan ke klinik karena terdapat fitur 

notifikasi jika ada pasien yang selesai berobat pasien selanjutnya akan 

mendapatkan notifikasi dismartphone dan di aplikasi reservasi Dokter Gigi Eka 

haryana terdapat fitur rekap laporan yang memudahkan admin saat merekap data 

pasien setiap kurun waktu yang ditentukan sehingga meminimalisir terjadinya 

kehilangan data. 

Aplikasi Reservasi di klinik Gigi Eka Haryana telah diuji dan di nilai oleh 

para ahli materi dan ahli media serta dilakukan penyebaran angket kepada 30 

responden masyarakat jepara dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.1 Tabel Hasil Penilaian Kelayakan Aplikasi 

NO PENGUJI NILAI KELAYAKAN 

1. Ahli Media 100% Sangat Layak 

2. Ahli Materi 100% Sangat Layak 

3. Responden 78% Sangat Layak 
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5.2 Saran  

Aplikasi Reservasi Pada Dokter Gigi Eka Haryana masih memiliki fungsi 

yang sangat terbatas. Untuk membangun sebuah aplikasi yang baik tentu perlu 

dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun sistem kerjanya. Pesan 

untuk pengembangan selanjutnya, peneliti memberikan beberapa saran yang 

diharapkan mampu menjadi bagian terwujudnya sistem ini, diantaranya : 

1. Dapat dilakukan penambahan fitur pada tampilan terutama pada halaman 

dahsboard. 

2. Dapat dibuatkan website untuk Klinik Gigi Eka Haryana sebagai sistem 

informasi, karena minimnya informasi yang ada di internet. 

 


