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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil “Penerapan Model Waterfall untuk Sistem Informasi 

Kasir dan Persediaan Barang Berbasis Website pada CV. Sinar Accu Kota 

Pangkalpinang”, yaitu : 

1. Dengan menggunakan penerapan model waterfall dan metode berorientasi 

objek penulis lebih  mendapatkan kematangan pada saat masalah analisis 

hal yang di perlukan dalam Sistem Informasi persediaan barang. 

2. Dengan penerapan model waterfall dan OOAD, pembuatan website lebih 

terstruktur karena bersifat menurun, sehingga dapat melihat perkembangan 

pengerjaan. 

3. Dengan menggunakan teknik berorientasi objek penulis juga menawarkan 

reusability pada saat menganalisa yaitu pengguanaan bersama untuk 

beberapa tingkat yang berbeda. Pewarisan terstruktur data dan perilaku 

memungkinkan penggunaan bersama antara beberapa subkelas yang sama 

tanpa redundancy. 

4. Dalam perancangan sistem ini, diharapkan dapat membantu meringankan 

pekerjaan yang ada pada bagian kasir dan bagian gudang di CV. Sinar 

Accu. Baik penginputan data , penyimpanan data, dan transaksi yang 

terstruktur membuat proses bisnis dalam perusahaan menjadi lebih mudah 

di menejemenkan dan efisien pengerjaannya. 

5. Dengan adanya sistem informasi kasir dan persediaan barang, secara 

otomatif data yang disuguhkan lebih tepat, proses penjualan dan pengajuan 

barang kepada pihak terkait pun lebih gampang karena tak perlu 

melakukan perhitungan ulang. 
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5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat diusulkan dari “Penerapan Model Waterfall 

untuk Sistem Informasi Kasir dan Persediaan Barang Berbasis Website pada 

CV. Sinar Accu Kota Pangkalpinang”, untuk mendukung sistem ini adalah : 

1. Melakukan peningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

memberikan pelatihan, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang 

komputer. 

2. Dengan menggunakan UML, maka kita dapat berinteraksi lebih mudah 

dengan para perancang piranti lunak yang lain, karena kita memakai 

bahasa perancangan UML yang bersifat universal, dan diketahui oleh 

hampir semua perancang piranti lunak. Sehingga kita dapat saling bertukar 

pikiran atas rancangan yang kita buat dengan perancang lain, dan 

menghilangkan gap dalam perbedaan bahasa permodelan. 

3. Modal acuan untuk memperluas sektor bisnis, dengan adanya sistem ini 

diharapkan dapat mengembangkan kembali sistem yang ada, sehingga 

penggunaan website nantinya dapat diubah menjadi penggunaan android 

yang lebih efisien dan tak memperlukan komputer, sehingga dapat 

mengaplikasikan Point Of Sales yang sekarang sedang berkembang. 

4. Meningkatkan penjualan, dan menjadikan sistem penunjang keputusan 

untuk perusahaan agar dapat mengikuti persaingan global dengan e-

commer yang semakin marak. 

5. Dengan adanya sistem informasi ini, semoga dapat membuat pemilik tak 

perlu stand-by di dalam perusahaan, karena sistem yang dibuat sudah 

dapat memberikan data yang real-time dimanapun pemilik perusahaan 

berada. 

Dengan dibuatnya Sistem ini diharapkan pengembangan sistem lebih lanjut, 

karena sistem yang kami buat belum sepenuhnya mendukung keseluruhan 

kegiatan yang ada di bagian kasir dan bagian gudang CV. Sinar Accu yang 

mengkavlingkan masalah persediaan barang. 

 


