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BAB V 
PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  
Permasalahan dalam suatu pengolahan data, tergantung pada 

sistem yang digunakan oleh suatu perusahaan. Seperti pada 

permasalahan yang penulis ambil yaitu penjualan tunai memerlukan 

suatu sistem mulai dari penginputan data-data yang berhubungan 

dengan penjualan sampai tersedianya berbagai laporan. Pencatatan dan 

perhitungan data yang masih menggunakan sistem manual akan 

menimbulkan banyak kendala, terutama dalam pengolahan data pada 

sebuah sistem transaksi penjualan.  

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, 

penulis mencoba menarik kesimpulan mengenai Sistem Informasi 

Penjualan Tunai Pada Bukit Kejora Nursery adalah sebagai berikut : 

a.   Program ini memungkinkan bagi pengguna untuk menyelesaikan 

pengolahan data atau transaksi penjualan dengan cara yang lebih 

mudah dan Praktis. 

b.   Dalam hal penyimpanan data dapat menghemat tempat, serta 

memudahkan pencarian data pada saat akan melakukan perbaikan, 

serta terhindar dari data yang sama. 

c.   Dengan adanya program ini dapat memudahkan pengguna dalam 

memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses penjualan, 

serta pengawasan terhadap persediaan stok barang. 
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d.   Dengan pemakaian sistem yang telah terkomputerisasi, diharapkan 

dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses 

pengolahan data. 

e.   Sebuah program aplikasi yang baik adalah program aplikasi yang 

mampu memenuhi segala kebutuhan dari pengguna serta dapat 

menampung data dalam jumlah besar (Data Oriented ). 

 

2. Saran 
Untuk memudahkan kegiatan penjualan, penulis mencoba 

memberikan saran-saran yang berkaitan dengan program penjualan tunai 

ini : 

a.   Sebagai tahap awal penggunaan program ini, kiranya perlu diadakan 

pelatihan kepada pengguna program untuk memberikan petunjuk 

penggunaan dan mengantisipasi terjadinya kesalahan yang mungkin 

timbul dalam penggunaannya nanti. 

b.   Menempatkan petugas pengguna program yang bertanggung jawab, 

teliti, jujur serta disiplin dalam hal pemasukan data agar tidak terjadi 

kesalahan maupun kerugian material perusahaan nantinya. 

c.   Perlu adanya jadwal backup data yang rutin, yang berfungsi untuk 

mencegah kehilangan data. Yang dapat disebabkan oleh hardware 

maupun software. 

d.   Perlu adanya perawatan secara berkala terhadap hardware maupun 

software yang terencana dan rutin demi kelancaran dalam proses 

komputerisasi. 

 

 

 


