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BAB V 

PENUTUP 

 

 

1. Kesimpulan 

Dari uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan 

ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Komputerisasi adalah  sebagai salah satu alternative pemecahan masalah 

yang dihadapi khususnya dalam hal penjualan tunai pada Toko Bangunan 

Pelita Baru. Sistem penjualan tunai dapat diolah sedemikian rupa sehingga 

informasi yang dihasilkan diharapkan akan mudah untuk dibaca atau dapat 

mempermudah dalam hal penyajian informasi jika diperlukan sewaktu-

waktu. 

b. Pengolahan data dengan komputer lebih menguntungkan pengguna 

dibandingkan pengolahan data secara manual karena dirasakan lebih 

cepat. 

c. Suatu proses yang menggunakan komputer dalam kondisi yang baik akan 

menghasilkan informasi yang memiliki kemampuan yang baik. 

d. Pengguna komputer belum sepenuhnya menjamin keberhasilan suatu 

tujuan yang diharapkan karena komputer hanya alat penunjang saja yang 

memiliki kemampuan terbatas, karena pada dasarnya semua itu tergantung 

dari manusia yang menanganinya. 

e. Meningkatkan pelayanan dalam mengontrol data dan pembuatan laporan 

pada Toko Bangunan Pelita Baru yang dapat dibuat dalam berbagai format 

dengan mudah, cepat dan akurat. 
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2. Saran 

 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dan untuk meningkatkan 

keberhasilan pada Rancangan Sistem Informasi Penjualan Tunai pada Toko 

Bangunan Pelita Baru Dengan Metodologi Berorientasi Obyek, maka berikut 

ini adalah saran-saran agar program dapat berjalan dengan baik dan efektif. 

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai suatu masukan antara 

lain: 

a. Pemakai atau user harus memiliki penguasaan dan kemampuan dalam 

bidang komputer baih hardware maupun software yang baik dan 

dibutuhkan dalam sistem penjualan. 

b. Pelatihan atau training khususnya untuk menjalankan sistem yang 

diajukan ini, baik dalam peningkatan kemampuan, penguasaan hardware 

dan software maupun dalam pemahaman sistem penjualan tunai ini. 

c. Sistem baru yang diajukan penulis diharapkan dapat membantu 

permasalahan yang terjadi dan sebaiknya tidak memodifikasi sistem 

sebelum enam bulan agar dapat mengetahui kinerja dari sistem baru ini. 

d. Melakukan back up data secara rutin sebagai cadangan dari master data 

dan media penyimpanan harus terjamin seperti dalam harddisk atau alat 

penyimpanan data lainnya. 


