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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan penelitian dan analisa data untuk membuat Aplikasi 

Perancangan sistem informasi Pengadaan barang umum (ATK/ART)  pada PT 

Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, maka dapat ditarik kesimpulan dan 

saran yang diperlukan untuk pengembangan terhadap Rancang Bangun Aplikasi  

ini ketahap yang lebih kompleks dan mendekati kearah sempurna sehingga dapat 

bermanfaat sepenuhnya bagi PT Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, 

khususnya bagian Gudang ATK/ART. 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dari Bab I sampai Bab IV terhadap 

Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang Umum pada PT Rumah Sakit Bakti 

Timah Pangkalpinang, maka dapat ditarik kesimpulan: 

a. Dengan adanya aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang Umum  

, maka pihak PT Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dapat menjalankan 

program baru sesuai yang telah diinginkan dalam hal ini adalah Proses 

Pengadaan, Pendristibusian dan Pelaporan Barang Umum, yaitu Barang 

Kategori Alat Tulis Kantor (ATK) ataupun Alat Rumah Tangga (ART) . 

b. Aplikasi ini bersifat stand alone tanpa terintegrasi, namun dengan 

menggunakan database yang telah ada. Dan aplikasi ini juga dirancang 

dengan tampilan yang sederhana namun menarik dan memudahkan bagi 

petugas yang akan melakukan prosesn Pemesanan dan Pelaporan Pemakaian 

Barang Umum. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil yang telah didapatkan, disampaikan saran-saran sebagai berikut : 

a. Program Studi Sistem Informasi  di STMIK Atma Luhur merupakan program 

studi yang banyak diminati oleh para kalangan mahasiswa, namun akan lebih 

baik lagi ditingkatkan dari segi kualitas pengajaran agar  menghasilkan 
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mahasiswa yang mampu bersaing dengan dunia luar, selain itu diharapkan 

agar kampus dapat meningkatkan standar akreditasi yang ada. 

b. Peningkatan fasilitas sarana penunjang pembelajaran agar lebih ditingkatkan. 

Selain itu diharapkan agar diadakannya lomba-lomba yang bersifat 

Perancangan dan Analisa  bagi para mahasiswa sebagai ajang asah 

kemampuan, serta perangsang bagi mahasiswa untuk menemukan hal-hal 

baru dan bermanfaat. 

 

Dengan melakukan peningkatan pada hal-hal yang disebutkan diatas, 

diharapkan dapat memberikan suatu nilai yang baik atau bahkan bisa melebihi 

yang mahasiswa harapkan, sehingga STMIK Atma Luhur Pangkalpinang mampu 

bersaing dengan kampus lainnya. 

 


