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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan serta pembahasan pada 

bab – bab sebelumnya yang telah peneliti sampaikan diatas, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa telah dibuat sebuah aplikasi E-Kasir untuk Antero Distro 

Kecapi berbasis android dengan menggunakan metode pengembangan RAD atau 

Rapid Application Development. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini adalah untuk 

memudahkan karyawan dalam mencatat atau merekam seluruh transaksi mulai 

dari datangnya produk dari supplier sampai dengan dijual kepada pelanggan. 

Tujuan lainnya yaitu membuat owner lebih mudah melihat laporan hasil penjualan 

untuk menentukan laba dan rugi Antero Distro.  

Berikut ini peneliti sertakan tabel perbandingan sebelum adanya E-Kasir 

dan setelah adanya E-Kasir. 

Tabel 5. 1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah Adanya Aplikasi E-Kasir 

Sebelum Ada Aplikasi E-Kasir Sesudah Adanya Aplikasi E-Kasir 

Karyawan melakukan transaksi 

manual dengan pembeli dengan 

catatan transaksi seadanya 

Karyawan melakukan transaksi digital 

dengan detail yang langsung tersimpan 

ke dalam sistem 

Karyawan harus menuju gudang 

apabila ada pelanggan yang 

menanyakan stok yang tidak ada di 

display 

Karyawan dapat melihat stok barang 

digudang dari aplikasi karena semua 

stok sudah dimasukkan sebelumnya 

Owner tidak pernah benar-benar 

memiliki laporan keuangan yang baik 

sehingga tidak dapat menilai berapa 

keuntungan hasil penjualan. 

Owner dapat melihat laporan hasil 

penjualan dan mengetahui berapa 

jumlah keuntungan dari penjualan 

Karyawan mengecek satu persatu 

merek atau produk mengenai stok agar 

dapat menentukan order kepada 

supplier 

Karyawan dapat melihat ke dalam 

sistem mengenai item apa saja yang 

harus segera di order kepada supplier 
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Berdasarkan tabel diatas maka hasil penelitian ini telah sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu memudahkan pihak Antero Distro dalam mengelola data 

penjualan dan pencatatan transaksi secara digital.  

Tingkat kelayakan dari aplikasi ini telah diuji menggunakan pengujian 

oleh Ahli Media, Ahli Materi serta masyarakat umum dengan menyebar angket 

kepada 30 responden. 

Tabel 5. 2 Kesimpulan Hasil Pengujian Kelayakan 

NO Penguji Presentase Kriteria 

1 Ahli Materi 100% Sangat Layak 

2 Responden Umum 100% Sangat Layak 

3 Ahli Media 75,42%. Layak 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian 

dari Ahli Materi dan Ahli Media mendapatkan presentasi 100% yang menandakan 

bahwa aplikasi E-Kasir ini sangat layak untuk diterapkan di Antero Distro Kecapi. 

5.2 Saran 

Untuk memaksimal fitur dan fungsi maka saran dari peneliti untuk 

mengembangkan aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran dapat dikembangkan dengan digital payment atau dompet 

digital dengan scan QRbarcode. 

2. Aplikasi ditambahkan fitur scan barcode untuk memudahkan transaksi. 

3. Aplikasi dikembangkan lebih luas menjadi sebuah aplikasi pemesanan 

online. 

4. Tampilan diperbaiki untuk memberikan pengalaman pemakaian yang 

semakin baik. 

 

 

 


