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BAB V 
PENUTUP 

 
 

1. Kesimpulan 

Sebagai rangkuman uraian pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal 

yang dapat ditulis sebagai kesimpulan dari Tugas Akhir yaitu : 

a. Komputerisasi sebagai alternative pemecahan mesalah dapat 

membantu menangani permasalah yang sedang dihadapi. Dengan 

adanya komputerisasi sistem ini dapat mempermudah dalam proses 

untuk dibaca kembali dan mempermudah dalam penyajian 

informasi yang diperlukan sewaktu-waktu. 

b. Pengolahan data dengan komputer dapat dilakukan dengan cepat 

hal ini secara ekonomis lebih menguntungkan dibandingkan 

dengan pengolahandata secara menual. 

c. Penyimpanan data dalam harddisk akan lebih menghemat tempat, 

aman dapat digunakan berkali-kali serta dapat diedit isinya. 

d. Proses dengan alat bantu komputer dalam kondisi yang baik akan 

menghasilkan informasi dengan kemungkinan kesalahan seminim 

mungkin. 

e. Komputerisasi dalam sebuah sistem belum tentu menjamin 

sepenuhnya atas keberhasilan tujuan yang diharapkan karena 

komputer hanya sebagai alat penunjang yang memiliki kemampuan 

terbatas untuk mencapai keberhasilan sepenuhnya, semua itu 

tergantung pada manusia yang menangani. 

 

2. Saran 
Dari  hasil yang dilakukan, maka penulis memberikan saran–saran 

yang mungkin dapat berguna dalam meningkatkan kegiatan penjualan 

serta meningkatkan kinerja sistem yang ada diantaranya sebagai berikut : 

a. Harus adanya peralatan seperti komputer atau laptop yang bisa 

digunakan untuk system informasi dan menampung data–data yang 

ada dalam toko. 
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b. Jika peralatan hardware sudah terpenuhi, maka yang harus 

digunakan selanjutnya adalah system informasi yg tepat. Untuk 

menggunakan system tersebut biasanya menggunakan software 

pendukung. Seperti Microsoft Visual Studio 2008 dan Microsoft 

Access 2007 untuk membantu kelancaran dari system tersebut. 

c. Jika semua hardware dan software sudah terpenuhi. Maka yg harus 

dilakukan selanjutnya adalah sosialisasi system kepada karyawan 

yang ada. Agar bisa menggunakan system yang terkomputerisasi 

tersebut dengan baik, cepat, dan akurat. 

d. Jika semua sudah terkendali, maka tahap terakhir yang dilakukan 

adalah penerapan system tersebut ke dalam toko. Agar bisa 

membantu pekerjaan menjadi cepat. Dan bisa mengubah dari 

system manual menjadi terkomputerisasi. 

e. Kemampuan sumber daya manusia juga harus dikembangkan dan 

ditingkatkan. 

f. Koordinasi dan kerjasama sangat dibutuhkan dalam menjalankan 

suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


