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BAB  V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil perancangan sistem penjualan yang diusulkan oleh penulis

seperti tertuang dalam bab-bab sebelumnya sebagai solusi terhadap

permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan yaitu :

a. Kemudahan dalam menangani  perubahan harga barang yang diakibatkan

lupa oleh penjual, karena sistem ini masih manual belum

terkomputerisasi.

b. Tingkat kesalahan pada penggunaan sistem manual lebih besar dibanding

dengan menggunakan  sistem yang sudah terkomputerisasi seperti dalam

proses perhitungan dan pembuatan laporan.

c. Dengan adanya sistem penjualan secara komputerisasi pengolah data,

penyajian informasi penjualan akan lebih cepat, serta keamanan data

akan lebih terjamin karena tempat atau media penyimpanan lebih terjaga.

d. Dengan menggunakan sistem penjualan yang sudah terkomputerisasi

diharapkan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam sistem manual

dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem

manual seperti dalam penyajian informasi dan pembuatan laporan yang

kurang cepat dan keakuratan data yang kurang terjamin.

2. Saran

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk dapat meningkatkan

keberhasilan sistem informasi penjualan tunai pada Toko Patimah, maka

langkah yang diperlukan dalam membangun sistem komputerisasi ini

sangatlah penting, untuk kemudahan proses penjualan tunai dimasa sekarang

dan dimasa yang akan datang.

Maka berikut adalah beberapa saran agar program dapat berjalan lebih

efektif :
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a. Tersedianya perangkat komputer demi menunjang sistem penjualan

berbasis komputer seperti Hadware yang digunakan untuk aplikasi yaitu :

1) Monitor Flat 14”

2) RAM 1 GB Kingstone

3) Flax LG

4) Printer Canon 1200

5) Harddisk 250 GB 7200 rpm Seagate SATA

6) Power supply 650 watt

7) Prossesor Intel Pentium 4 Core 2 duo 2,2 GHz

b. Adapun Software yang akan digunakan untuk aplikasi yaitu Microsoft

Windows XP. Windows XP ini mengoperasikan software microsoft office

dan visual basic. Pada Microsoft Office akan menggunakan Acces dan

Word.

c. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang dapat mengoperasikan sistem ini

agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

d. Di beri pelatihan dan pendidikan mengenai sistem komputer, bagaimana

cara menggunakannya kepada pemilik dan karyawan tersebut serta

koordinasi dan kerja sama yang baik .

e. Melakukan perawatan terhadap komputer baik untuk perangkat fisik

maupun perangkat lunaknya, sehingga komputer dapat beroperasi dengan

baik sehingga menghasilkan apa yang diharapkan sebelumnya.

f. Perlu adanya salinan data guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

g. Pastikan computer bebas dari virus, kemudian gunakan atau install

software anti virus yang terbaru dalam sistem penjualan untuk mendeteksi

sewaktu-waktu ada yang memasukkan data dari luar komputer  itu sendiri.


