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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Dari uraian - uraian bab demi bab sebelumnya maka dari sistem penjualan 

tunai ini dapat ditarik kesimpulan antara lain : 

a. Penggunaan sistem penjualan tunai secara manual sangat tidak efektif dan 

efisien. 

b. Sistem yang telah diimplementasikan dengan baik akan menunjang kinerja 

suatu sistem, sehingga akan membuat perubahan pada instansi tersebut, 

yang tentunya perubahan kearah yang lebih baik, baik dalam manajemen 

pertokoan maupun sumber daya manusianya, sehingga akan dapat 

menunjang kemajuan dan keuntungan yang diperoleh dari pertokoan 

tersebut. 

c. Penyusunan dan penyajian laporan dapat dilakukan dengan lebih  mudah,  

cepat, teliti dan lebih rapi apabila menggunakan sistem yang telah 

terkomputerisasi. 

d. Dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi diharapkan 

masalah – masalah yang dihadapi dalam sistem manual dapat diatasi 

dengan baik dan dapat meminimalisasikan kesalahan – kesalahan  yang 

terjadi dalam sistem manual seperti dalam penyajian informasi yang 

kurang efektif dan efisien. 
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2. Saran 

Dari hasil yang telah diterapkan, maka penulis ingin memberikan masukan dan 

saran - saran yang mungkin dapat berguna untuk meningkatkan kemajuan 

penjualan pada Toko Hj. Neneng, antara lain : 

a.  Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini dengan adanya sistem    

yang telah terkomputerisasi diharapkan Toko Hj. Neneng mempunyai 

sumber daya manusia profesional yang mampu untuk mengoperasikan 

sistem tersebut dengan baik, karena sebuah system yang baik akan 

menghasilkan kinerja yang baik apabila dioperasikan oleh sumber daya 

manusia yang baik pula. 

b.  Adanya tindakan pengamanan, penyimpanan data perlu mendapat 

perhatian lebih agar data yang disimpan dapat diambil dengan mudah 

apabila sewaktu – waktu diperlukan. 

c.  Agar mempunyai back up data sebagai cadangan apabila sewaktu – waktu 

data tersebut hilang atau rusak. 

d.  Diharapkan bagi semua pihak dan bagian yang terkait dengan penggunaan 

sistem ini untuk dapat menerima dan melaksanakan dengan penuh 

pengertian, sehingga apa yang diharapkan dari sistem yang telah 

terkomputerisasi ini dapat terwujud. 

e. Sebaiknya kepada pemilik toko lebih dahulu diadakan sosialisasi untuk 

dapat mengenal dan dapat mengerti akan cara kerja sistem informasi yang 

telah terkomputerisasi dan fungsi - fungsi dokumen yang baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


