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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian pada CV.ikhlas inside  dan hasil pembahasan 

yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu mengenai sistem informasi 

pembelian pada CV.ikhlas inside  serta hasil analisis, maka dapat ditarik 

kesimpulan secara umum bahwa sistem informasi pada perusahaan tersebut belum 

memadai karena masih menggunakan sistem secara manual sehingga pekerjaan 

yang dilakukan menjadi tidak efektif dan  efisien. Untuk itu perlu dibangun 

sebuah sistem informasi pembelian yang terkomputerisasi sehingga dapat 

membatu management CV. ikhlas inside yang berkaitan dengan proses pembelian 

menjadi semakin baik. 

Dengan adanya sistem yang diusulkan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

a. Komputerisasi pada sistem pembelian CV.ikhlas inside dapat membantu 

staff pembelian bekerja lebih cepat dan akurat. 

b. Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan CV.ikhlas inside bisa 

mengetahui data – data yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat dan 

dapat dilakukan setiap saat bila dibutuhkan. 

c. Penyimpanan data dalam database memudahkan dalam penyimpanan dan 

pemeliharaan data, sehingga kita tidak perlu menyimpan data didalam 

media kertas yang mudah hilang dan rusak. 

d. Sistem komputerisasi dapat membantu pimpinan dalam mengambil 

keputusan dengan menyajikan informasi yang akurat, relevan dan tepat 

waktu. 

e. Dengan adanya sistem baru yang telah terkomputerisasi diharapkan dapat 

menghemat waktu kerja, mempermudah proses kerja,  
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memperkecil jumlah kesalahan yang dibuat, serta mempercepat 

penyediaan informasi dan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Guna mendukung kelancaran berjalannya sistem yang diusulkan sehingga 

sesuai dengan yang apa yang diharapkan, maka diperlukan : 

a. Demi kelancaran penggunaan sistem ini disarankan minimal menggunakan 

hardware dan software dengan spesifikasi sebagai berikut:  

1) Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware)  

Untuk menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Pembelian ini 

dibutuhkan spesifikasi minimum hardware sebagai berikut: 

- Processor : Intel Pentium 4 atau AMD 

- Mainbroad : Standard  

- Kapasitas RAM : DDR 512Mb  

- Hardisk : HDD 20 GB  

- VGA : VGA 32 Mb  

- Monitor : Monitor CRT /LCD  

2) Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) 

Adapun untuk spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk 

menjalankan program aplikasi ini adalah sebagai berikut :  

- Sistem Operasi : Microsoft Windows 7  

- Paket Program : Visual Studio 2008 

- Database : Ms Acess 2007 

 

b. Perlu adanya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem 

informasi ini, supaya mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan 

dan perawatan sistem informasi ini. 

c. Staff yang menangani sistem yang baru diharapkan mentaati dan 

melaksanakan prosedur sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. 
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Disiplin kerja dari semua staff yang terkait sangat diharapkan dalam 

menjalankan sistem usulan ini, sehinggga sistem dapat diterapkan secara 

optimal. 

d. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin timbul pada sistem 

ini, perlu dilakukan perawatan (maintenance) secara rutin. Pengontrolan 

data merupakan cara perawatan yang terbaik untuk menghindari berbagai 

kesalahan. 

e. Secara rutin memback-up data-data yang ada untuk menghindari 

kerusakan data atau kehilangan data. 

f. Agar aplikasi ini beroperasi secara maksimal dan optimal, maka 

diperlukan pengembangan sistem  selanjutnya, agar dapat berjalan sesuai 

dengan kebutuhan yang diharapkan.  

g. Setelah sistem dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik, maka perlu 

dianalisa kembali sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan 

suatu pengembangan sistem yang baru yang lebih baik.  

h.  Suatu program akan berjalan dengan baik dan lancar apabila dipelihara 

dan dikontrol dengan sebaik-baiknya dari semua pihak. 
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