
BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

  

 

5.1. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan : 

1. Untuk membangun sebuah perangkat lunak yang yang 

interaktif dan dinamis, sistem ini menggunakan konsep 

mobile application dengan menggunakan Web Service 

sehingga sangat interaktif memberi kemudahan kepada 

pengguna terutama pramusaji yang mobilitasnya tinggi 

dalam melayani pelanggananya. Untuk sistem yang 

dinamis, sistem ini dirancang menggunakan web service 

dalam mengakses basis data, sehingga dalam melakukan 

perubahan-perubahan hanya dilakukan cukup melalui 

sebuah web service saja. 

2. Untuk menangani banyaknya request pesanan dari 

pelanggan digunakan system pre order, jadi order yang 

dipesan akan di tampung terlebih dahulu sebelum order 

di distribusikan ke seluruh stand. 

3. Perangkat lunak REMOSYS ini dibangun berdasarkan 

fungsionalitas yang dibutuhkan untuk mengelola data 

pengelolaan dan terutama pemesanan menu berbasis 

mobile. Fungsionalitasnya antara lain, pengelolaan 

stand, pengelolaan menu, pengelolaan user, pengelolaan 

report, pengelolaan order, dan pengelolaan detail 

order. 
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5.2. SARAN 

 

Beberapa saran yang dapat ditarik dari proses 

analisa sampai pembuatan laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perangkat lunak desktop bisa dikembangkan lebih 

lanjut menjadi perangkat lunak berbasis web. 

2. Menambahkan fungsionalitas dalam pelaporan. 

3. Melakukan optimasi pada query mobile dengan 

melakukan perubahan menggunakan teknologi LINQ yang 

cukup baru dan handal dalam aplikasi mobile. 
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