
BAB V 

KESIMPULAN 
 
1. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan riset yang dikerjakan sewaktu menganalisa 

dan melaksanakan perangkat lunak untuk pengolahan data penjualan 

tunai pada Toko Bangunan Bangun Jaya,  dari uraian yang telah 

dikemukakan pada bab – bab sebelumnya maka penulis dapat 

memberikan beberapa kesimpulan dalam isi laporan ini. 

a. Khusus 
1) Didalam dunia kerja, masalah yang timbul sangatlah kompleks 

terlebih lagi yang berhubungan langsung dengan manusia. Oleh 

karena itu berbagai alat bantu yang dapat meringankan pekerjaan, 

sebagaimana halnya Aplikasi Pengolahan Data Penjualan Tunai ini 

dirancang sedemikian rupa dengan menggunakan program 

aplikasi, sehingga diharapkan dapat mempercepat pemrosesan 

data dalam menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien. 

2) Penggunaan bahasa yang dapat memudahkan penulis dalam 

membuat suatu program serta lengkapnya fasilitas yang tersedia 

secara tepat akan menjadi bahan pertimbangan dalam hal efisiensi 

waktu dan singkatnya pekerjaan penulisan kode – kode program. 

b. Umum 
1) Pemakaian komputer sebagai alat bantu manusia di zaman 

modern dalam menyelesaikan pekerjaan sudah merupakan 

kebutuhan pokok yang tidak dapat dihindari apalagi dengan 

penggunaan sistem komputer jaringan, proses komunikasi data 

dapat menghemat waktu dan biaya tanpa adanya batasan ruang 

dan waktu. 



2) Dengan sistem komputerisasi maka informasi yang diperoleh dapat 

lebih cepat, akurat dan mempunyai ketepatan serta konsistensi 

akan datanya.  

3) Dalam melakukan proses pengolahan data dengan komputer, 

kelancaran untuk mencapai maksud dan tujuan yang telah 

ditetapkan perusahaan tergantung kepada sumber daya manusia 

yang terampil dan profesional dibidangnya masing – masing 

sehingga penguasaan akan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sangatlah penting. 

 

Visual basic telah menjawab tantangan dan membuat solusi dalam 

hal pemprograman cepat. Hal ini terbukti dengan terus dikembangkannya 

perangkat lunak pemprograman visual yang berorientasi objek yang tidak 

hanya menyediakan fasilitas pemograman ke arah science tetapi juga 

menyediakan pemrograman database yang lengkap sehingga kesulitan 

penulisan kode relatif semakin mudah diatasi. 

 

2. Saran 

Untuk menunjang keberhasilan dalam penggunaan Aplikasi 

Pengolahan Data Penjualan Tunai Toko Bangunan Bangun Jaya, maka 

penulis mengemukakan saran – saran yang sekiranya dapat bermanfaat 

bagi pemakai sistem perangkat lunak, yaitu : 

a. Cara menghindari kegagalan yang fatal, maka perlu dipertimbangkan 

faktor personal yang akan mengoperasikannya, karena sumber daya 

manusia merupakan faktor penentu dalam berjalannya suatu sistem.  

b. Perlunya kedisiplinan dan ketekunan dalam lingkungan bekerja. 

Dalam laporan Tugas Akhir ini penulis dapat mengambil beberapa 

saran yang dapat membantu dalam memperdalam ilmu pengetahuan 

terutama di Toko Bangunan Bangun Jaya diantaranya adalah: 



a. Perlunya para karyawan untuk memberikan bimbingan kepada mereka 

yang melakukan riset dalam pembuatan laporan. 

b. Menjalin hubungan kerja sama antara Toko Bangunan Bangun Jaya 

dengan dunia pendidikan yang memberi kemudahan bagi mahasiswa 

untuk mengenal dunia lapangan kerja yang sesungguhnya karena 

dunia pendidikan jauh berbeda kenyataannya dengan dunia lapangan 

kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


