
BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapai dan juga solusi 

pemecahan yang diusulkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Komputerisasi pada sistem pembelian tunai sangat membantu karyawan 

Toko DEDECOM sehingga proses pemesanan barang kepada supplier 

dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan tidak perlu lagi dilakukan 

secara manual. 

b. Penyimpanan data-data pembelian dalam database memudahkan 

penyimpanan dalam jumlah banyak, pencarian, dan pemeliharaan data, 

sehingga tidak perlu menyimpan data dalam media kertas yang mudah 

hilang dan rusak seperti pada saat sistem yang masih manual. 

c. Proses pembuatan laporan pembelian menjadi lebih cepat sehingga dapat 

mengoptimalkan waktu dan tenaga dengan hasil yang maksimal. 

d. Dengan adanya sistem informasi ini, Toko DEDECOM dapat mengetahui 

data-data pembelian yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat dan dapat 

dilakukan setiap saat bila dibutuhkan. 

 

2. Saran  

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan keberhasilan 

dalam sistem informasi pembelian tunai pada Toko DEDECOM, maka 

berikut ini adalah saran-saran agar program dapat berjalan dengan baik dan 

lebih efektif : 

a. Untuk menunjang lancarnya sistem informasi yang diusulkan diharapkan 

Toko DEDECOM memiliki unit komputer. 

b. Pemakai atau user harus memiliki kemampuan dalam bidang komputer 

baik hardware maupun software yang dibutuhkan dalam sistem informasi 

pembelian tunai dan jika perlu dilakukan pelatihan atau training khusus 

untuk dapat menjalankan sistem ini. 
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uter. 

c. Keamanan dalam penyimpanan data harus selalu dilakukan dengan back 

up data secara rutin supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, 

seperti flasdisk, CDRW (CD ReWritable). 

d. Perlu adanya audit setidaknya 3 tahun sekali pada sistem informasi ini 

untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan 

memenuhi perkembangan penerapan sistem informasi yang terbaru 

dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem informasi ini. 

e. Adanya software anti virus yang selalu di update sehingga komputer 

aman dari gangguan virus yang akan merusak sistem komp

f. Gunakan password dalam komputer dan hanya karyawan tertentu saja 

yang boleh membukanya. 

 


