
 
 

 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Setelah saya  mempelajari permasalahan yang dihadapi  dan juga solusi 

pemecahan yang diusulkan dari pengolahan data pembelian barang secara tunai 

pada Toko Bangunan Modern Puding Besar, serta uraian yang telah 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Pesanan barang kepada supplier masih sering dilakukan secara lisan maupun 

melalui telepon sehingga memungkinkan terjadi kesalahan dalam 

pemesanan barang, maka di anjurkan menggunakan surat pesanan yang 

lebih terperinci dan terkomputerisasi sehingga penyimpanan data dapat lebih 

efektif. 

b. Belum adanya pemisahan proses transaksi pembelian yang lebih terperinci 

seperti jurnal-jurnal dengan kas kecil agar dapat mempermudah dalam 

proses pencatatan setiap transaksi, maka dianjurkan menggunakan jurnal, 

buku besar, buku pembantu serta laporan. 

c. Belum adanya laporan pembelian barang secara tunai yang terperinci 

sehingga mengakibatkan pemasukan dan pengeluaran barang tidak 

terkontrol dengan baik, dan juga tidak diketahui berapa akhir stok yang 

sebenarnya, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam 

perhitungan stok barang karena tidak didukung oleh sistem komputerisasi 

yang dapat memudahkan bagian pembelian dalam penyimpanan datanya. 

Maka dianjurkan menggunakan laporan pembelian barang dengan sistem 

komputerisasi yang diharapkan dapat mengurangi beban kerja terutama pada 

bagian pembelian barang. 

 

 



 
 

 

 
 

 

2. Saran 

Dari hasil riset yang dilakukan maka penulis memberikan saran yang 

mungkin dapat berguna untuk mengimplementasikan sistem informasi 

pembelian barang secara tunai yang ada di Toko Bangunan Modern Puding 

Besar adalah sebagai berikut : 

a. Pengadaan perangkat keras (hardware) komputer dengan spesifikasi 

minimal prosessor P4 2,4 GHz, Memory 1 GB, Harddisk 80 GB dan 

perangkat lunak (software) dengan spesifikasi program aplikasi minimal 

Microsoft Office 2007, Visual Basic 6.0, Crystal Reports 8.5. 

b. Melakukan pemeliharaan terhadap perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software) secara rutin dalam jangka waktu tertentu 

sehingga sistem dapat bertahan lebih lama. 

c. Ketelitian pemakai sangat penting dalam melakukan pengoperasian sistem 

komputerisasi ini, terutama dalam pengentrian data. 

d. Pelatihan sumber daya manusia adalah faktor penentu dalam berjalannya 

suatu sistem karena dalam melakukan proses pengolahan data pembelian 

perlu dipertimbangkan faktor personal yang akan mengoperasikannya. 

e. Dalam pembagian kerja di Toko Bangunan Modern, hendaknya dilakukan 

pembagian yang sesuai dengan bidang yang dikuasainya sehingga dalam 

melakukan pekerjaannya tidak terdapat kesalahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


