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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dalam sistem penjualan dan pembelian ini 

antara lain: 

a. Penggunaan sistem penjualan dan pembelian secara manual memerlukan 

waktu yang lebih banyak serta keakuratan data atau informasi yang kurang 

terjamin. Padahal kegiatan penjualan dan pembelian merupakan kegiatan 

rutinitas setiap bulannya dan memerlukan ketelitian yang cukup. 

b. Tingkat kesalahan pada penggunaan sistem manual lebih besar 

dibandingkan dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi 

seperti dalam proses perhitungan. 

c. Dengan adanya sistem penjualan dan pembelian secara komputerisasi 

pengolahan data, penyajian informasi pembelian akan lebih cepat, serta 

keakuratan data akan lebih terjamin karena tempat atau media 

penyimpanan lebih terjaga. 

d. Dengan menggunakan sistem penjualan dan pembelian yang sudah 

terkomputerisasi diharapkan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam 

sistem manual dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi 

dalam sistem manual yang kurang cepat dan keakuratan data yang kurang 

terjamin. 
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2. Saran 

Maju atau tidaknya suatu instansi dalam usaha peningkatan kesejahteraan 

anggota sesuai dengan misi perusahaan itu sendiri, salah satu penyebabnya 

didukung oleh efisiensinya suatu pekerjaan yang dilakukan personil-personil 

yang terlibat dalam instansi tersebut. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis 

memberikan saran-saran untuk kelancaran sistem penjualan dan pembelian 

pada Eliin Fotocopy & ATK sebagai berikut : 

a. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem penjualan dan 

pembelian, maka penulis menganjurkan agar sistem penjulan dan 

pembelian dilakukan secara komputerisasi, agar sistem tersebut menjadi 

lebih efektif dan efisien. 

b. Dengan sistem komputerisasi diharapkan pula dapat melakukan 

penyimpanan data secara tertib, aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

c. Dengan sistem imformasi penjualan dan pembelian ini dapat diperoleh 

data yang yang akurat seandainya diperlukan dalam waktu singkat, dan 

dapat membantu kinerja dalam meningkatkan penjualan dan pembelian 

sehingga memudahkan dalam membuat informasi penjualan dan 

pembelian yang diinginkan. 

d. Selain itu sistem yang sudah terkomputerisasi juga perlu dilakukan 

pemeliharaan hardware dan software. Pemeliharaan hardware berupa 

kebersihan, pemeliharaan software seperti pemeriksaan dan pembersihan 

yang dilakukan oleh teknisi komputer. 

 


