BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
Setelah melaksanakan riset yang dikerjakan sewaktu menganalisa dan
melaksankan perangkat lunak untuk pengolahan data persedian pada Alief Fotocopy
Pangkalpinang, dari itu uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka
penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dalam isi laporan ini.
a. Dengan adanya sistem persedian barang secara komputerisasi pengolah data,
penyajian informasi persedian barang akan lebih cepat , akurat serta keamanan
data akan lebih terjamin karena tempat atau media penyimpanannya lebih
terjaga.
b. Dengan menggunakan sistem persediaan barang yang sudah terkomputerisasi
dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem tesebut.
c. Dalam melakukan proses pengolahan data dengan komputer, kelancaran untuk
mencapai maksud dan tujuan oyang telah ditetapkan pada perusahaan tergantung
kepada sumber daya manusia yang terampil dan profesional dibidangnya
masing-masing sehingga penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi
sangatlah penting.

2. Saran
Untuk menunjang keberhasilan dalam penggunaan Aplikasi pengolahan Data
Persedian Atk pada Alief Photocopy Pangkalpinang yang telah diusulkan oleh
penulis, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut :
a. Pemakai atau user memiliki penguasaan kemampuan dalam bidang komputer
baik hardware maupun software yang baik yang dibutuhkan dalam sistem
komputerisasi persedian. Dan jika perlu dilakukan pelatihan atau training khusus
untuk menjalankan sistem yang baru ini, baik dalam peningkatan kemampuan,
penguasaan hardware dan software maupun dalam pemahaman sistem
komputerisasi persediaan ini.

b. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hilang data. Sebaiknya
sistem komputerisasi persedian dipelihara secara rutin dan hanya karyawan atau
bagian persediaan saja yang dapat mengakses sistem tersebut.
c. Melakukan back-up data secara rutin sebagai cadangan master data dan media
penyimpanan harus terjamin seperti dalam diskette atau hardisk atau CD
ReWritable.
d. Pastikan komputer bebas dari virus, kemudian gunakan atau isntall software anti
virus yang terbaru dlam sistem persedian untuk mendeteksi sewaktu-waktu ada
yang memasukkan data dari luar computer itu sendiri.
e. Harus ditingkatkannya ketelitian pengguna dalam menggunakan sistem ini, agar
tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan sistem terkomputerisasi ini.
f. Gunakan password dalam computer data kata sandi dan hanya karyawan tertentu
saja yang boleh tahu.

