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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dalam bab ini penulis membuat beberapa kesimpulan terhadap aplikasi 

yang telah dirancang : 

a. Penggunaan komputer saat ini sangat menunjang dalam kemajuan suatu 

perusahaan, sehingga dibutuhkan sistem yang terkomputerisasi dan 

dalam penulisan Tugas Akhir ini sistem yang dibuat adalah sistem yang 

terkomputerisasi yang dapat mendukung dalam proses penjualan dan 

pembelian untuk menyelesaikan transaksi keuangan dalam proses data 

atau memberikan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat sehingga 

dapat meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan 

informasi yang sedang dibutuhkan. 

b. Sistem komputerisasi juga dapat membantu menyimpan data seperti data 

barang, data pelanggan dan lain-lain. Sehingga tidak memerlukan banyak 

memori dalm penyimpanannya. 

c. Dengan adanya sistem terkomputerisasi maka pimpinan dapat dengan 

mudah dan cepat memperoleh laporan-laporan yang diperlukan, sehingga 

perkembangan perusahaan dapat dengan mudah diketahui. 

d. Dengan diterapkan sistem terkomputerisasi maka kesalahan-kesalahan 

yang tidak disengaja dalam memproses data dapat dikurangi. 

e. Kesulitan dalam pembukuan (pembuatan jurnal) yang belum 

terkomputerisasi dapat diatasi, karena semua data yang masuk bisa 

langsung  dibuat jurnal tanpa harus diketik terlebih dahulu seperti sistem 

berjalan dengan sistem yang belum terkomputerisasi atau manual. 
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2. Saran 

Dalam rancangan sistem yang diusulkan ini , penulis berharap agar 

sistem yang telah dibuat dapat bermanfaat dengan baik bagi perkembangan 

dan kemajuan usaha. Untuk itu penulis mengusulkan beberapa saran 

diantaranya : 

a. Sebelum menggunakan sistem yang terkomputerisasi, sebaiknya 

karyawan atau user harus memiliki  penguasaan dan kemampuan dalam 

menggunakan sistem ini, atau jika perlu diadakan pelatihan atau training 

terlebih dahulu untuk menjalankan sistem ini. 

b. Untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan seperti hilangnya 

data, maka perlu dilakukan back-up data secara berkala terhadap data 

yang penting. 

c. Gunakan password dalam komputer yang hanya bisa diakses atau yang 

boleh diketahui oleh karyawan tertentu saja. 

d. Agar terhindar dari masalah-masalah yang merugikan perusahaan, seperti 

komputer hang, terjangkit firus dan sebagainya, maka diperlukan 

maintenance atau mengawai masalah hardware maupun software yang 

ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 


