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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengembangan sistem informasi pada 

klinik kecantikan berbasis Android adalah: 

1. Dengan adanya sistem informasi ini, maka proses penyimpanan dan 

pencarian data pasien serta data historis pasien pada Klinik Kecantikan 

Dr. Meilany menjadi lebih mudah dilakukan dan dikelola melalui fitur-

fitur: 

a. Modul pasien untuk mencari, menambah, mengedit, dan 

melihat info pasien, sejarah diagnosa, dan sejarah perawatan 

pasien tersebut. 

b. Fitur penjadwalan, antrian perawatan, dan antrian transaksi 

untuk membantu klinik dalam mengelola jadwal pasien dan 

antrian pasien. 

c. Modul Jenis Perawatan dan Modul Jenis Produk untuk 

mencari, menambah, mengedit, dan melihat Jenis Perawatan 

serta Jenis Produk. 

2. Dengan adanya sistem informasi ini, maka proses pengontrolan & 

pengendalian inventaris barang di Klinik Kecantikan Dr. Meilany juga 

menjadi lebih mudah dilakukan melalui fitur-fitur: 

a. Fitur input transaksi untuk mencatat setiap transaksi pembelian 

pasien. 

b. Modul Inventory untuk mencari, menambah, mengedit, dan 

melihat info produk. 

c. Modul Racikan untuk mencari, menambah, mengedit, dan 

melihat produk racikan. 

d. Modul Distributor untuk mencari, menambah, mengedit, dan 

melihat Distributor. 

e. Modul Satuan Barang untuk mencari, menambah, mengedit, 

dan melihat Satuan Barang 

f. Modul Surat Pesanan untuk mencari, menambah, mengedit, 

dan melihat Surat Pesanan. 
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g. Modul Faktur untuk mencari, menambah, mengedit, dan 

melihat Faktur. 

h. Modul Nota Retur untuk mencari, menambah, mengedit, dan 

melihat Nota Retur. 

i. Modul Penyesuaian Stok untuk menyesuaikan jumlah stok di 

klinik dengan jumlah stok yang tercantum di sistem. 

3. Dengan adanya sistem informasi ini, akan mendukung proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik melalui fitur pelaporan dan 

informasi dalam dashboard. 

 

5.2. Saran 

Sistem informasi ini masih memiliki banyak potensial, sistem ini masih 

dapat di kembangkan lebih lanjut agar dapat lebih bermanfaat bagi Klinik 

Kecantikan Dr. Meilany, berikut saran dari penulis: 

1. Menambahkan fitur scan Barcode atau QR code untuk input produk 

dan stock opname. 

2. Menambahkan fitur Knowledge Management System untuk 

meningkatkan pengelolaan pengetahuan di dalam klinik. 

3. Menambahkan fitur Customer Relationship Management (CRM) 

System untuk meningkatkan pelayanan klinik kepada pasien. 

4. Mengembangkan sistem agar bisa digunakan oleh pasien untuk 

mengatur jadwal perawatan dan membeli barang secara online, serta 

melihat history perawatan atau pembelian produk mereka di klinik ini. 

 

 

 

 

 

 


