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BAB 5  

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan pada usaha jasa kebugaran 

tepatnya pada Merlin Fitness ini, perancangan sistem baru yang dapat diterapkan 

pada tempat ini memiliki beberapa keunggulan dan sudah cukup mengatasi berbagai 

permasalahan yang terdapat pada Merlin Fitness, yaitu :  

1. Pada penerapan sistem yang baru terdapat daftar keanggotaan yang berisi tentang 

informasi dan keterangan seluruh anggota serta sudah dilengkapi dengan foto 

anggota itu sendiri dan juga dapat dikelompokkan anggota pria dan anggota 

wanita, dan juga resepsionis dapat menambah anggota jika anggota tersebut 

merupakan anggota baru dan secara otomatis akan meng update laporan 

pendapatan. 

2. Terdapat kolom check in anggota sehingga ketika anggota datang ke tempat fitness 

harus menuju ke tempat resepsionis dan akan di input kan kode anggotanya 

tersebut pada sistem yang berguna agar resepsionis mengetahui kapan anggota 

tersebut habis masa aktifnya, dan pada sistem tersebut dapat diberi peringatan jika 

masa aktif akan habis sehingga resepsionis dapat mengingatkan dan melakukan 

penagihan ke anggota agar tidak sampai terkena denda keterlambatan, jika anggota 

terkena denda keterlambatan maka pada sistem akan muncul peringatan untuk 

segera membayarkan denda keterlambatan dan perpanjangan keanggotaan.  

3. Terdapat kolom check in pelanggan insidentil dan juga pembelian suplemen, 

sehingga ketika pelanggan ingin membeli suplemen maka resepsionis akan masuk 

pada pembelian suplemen dan memilih suplemen sesuai permintaan dari 

pelanggan dan secara otomatis akan muncul harga suplemen dan laporan 

pendapatan akan ter update secara otomatis karena adanya transaksi.  



84 

 

4. Adanya menu persediaan suplemen pada sistem yang baru sehingga ketika 

pelanggan ingin membeli suplemen maka resepsionis akan secara langsung 

memencet menu beli suplemen yang terdapat pada sistem dan langsung melakukan 

transaksi, ketika terjadi transaksi penjualan suplemen maka persediaan akan 

berkurang secara otomatis sesuai dengan permintaan dari pelanggan.  

5. Adanya laporan pendapatan pada sistem yang baru yang berfungsi merekap 

pendapatan pada periode tertentu, rekapan pendapatan ini dibedakan menjadi tiga 

yaitu, rekapan pendapatan full yang berasal dari transaksi keanggotan dan 

suplemen, dan juga dapat dikategorikan yaitu pendapatan yang berasal dari 

suplemen dan juga pendapatan yang berasal dari keanggotaan. 

5.2. Keterbatasan  

Pada penelitian ini terdapat fitur cetak namun pada program yang dijalankan 

fitur cetak tersebut tidak dapat running karena keterbatasan waktu untuk melakukan 

coding. 

5.3. Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada Merlin Fitness 

ini untuk pengembangan sistem yang baru yang difokuskan pada sistem pendapatan 

agar Merlin Fitness dapat melakukan perubahan yang lebih baik. 

1. Dibutuhkan tahap sosialisasi dan juga pelatihan terhadap sistem baru yang akan 

diterapkan sehingga pada saat penerapannya pengguna tidak kebingungan dan 

tidak kesulitan untuk menggunakannya. Pengenalan sistem yang baru juga 

bermanfaat bagi pengguna untuk lebih cepat beradaptasi dalam penggunaan sistem 

yang baru.  

2. Merlin Fitness sebaiknya menerapkan sistem yang baru yang telah dirancang oleh 

peneliti agar dapat mengatasi beberapa permasalahan yang telah disebutkan oleh 

peneliti terutama dalam hal penagihan perpanjangan keanggotaan dan pembayaran 

denda.  
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3. Merlin Fitness sebaiknya melakukan perbaikan terhadap kuitansi dan juga kartu 

keanggotaan sesuai dengan yang telah dirancang oleh peneliti.  



86 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Christian L dan Mulsfasli U. (2012). Perancangan sistem informasi penjualan 

pada perusahaan jasa service provid. ComTech vol 3 no.1. 128-141 

Hall,J.A., 2007, Accounting Information System (Sistem Informasi Akuntansi), 

edisi 4, Jakarta: Salemba Empat. 

Jogiyanto, H.M., 2005, Analisa dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan 

Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis, ANDI, Yogyakarta 

Jonaidy, H. (2013), Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi 

pendapatan pada Atlas sports club (studi kasus : perusahaan kebugaran). 

(Skripsi Program Sarjana, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 

Indonesia) Didapat dari http://repository.wima.ac.id/7359/  

Krismiaji, (2010), Sistem Informasi Akuntansi, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Sekolah 

Tinggi Manajemen YKPN. 

Krismiaji. (2015). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Manajemen YPKP. 

Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. 

Rama, D.V., dan Jones, F.L. (2008). Sistem Informasi Akuntansi: Buku 1. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Romney, Marshall. B., dan Paul John Steinbart, (2015), Accounting Information 

Systems, Edisi Ketigabelas, New York: Pearson Education Limited 

Simkin, Mark G., Jacob M. Rose, Carolyn S. Norman. (2013). Accounting 

Information Systems, Twelfth Edition. John Wiley & Sons Singapore. 

TMBooks., (2015), Sistem Informasi Akuntansi (Konsep dan Penerapan), 

Yogyakarta : ANDI 

 

 

http://repository.wima.ac.id/7359/

