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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Dengan adanya Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Obat Berbasis 

Website pada Klinik Anugerah Medista Baturusa, maka penulis menyimpulkan 

sebagai berikut  : 

1. Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian Obat pada Klinik Anugerah Medista 

Baturusa dirancang dengan menggunakan model FAST (Framework For The 

Application of System Thinking) dan metode berorientasi obyek dengan UML 

(Unified Modeling Language). 

2. Aplikasi Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian dengan menggunakan 

konsep FAST (Framework For The Application of System Thinking) yang 

terdiri dari Scope Definition (persiapan awal), Problem Analysis (analisis 

masalah), Requirement Analysis (analisis kebutuhan), Logical Design (desain 

logis), Decision Analysis (analisis keputusan), Physical Design and Integration 

(desain dan integrasi fisik), dan Construction and Testing (pembuatan dan 

pengujian). 

3. Sistem Informasi Penjualan dan Pembelian berorientasi obyek dengan UML 

(Unified Modelling Language) yang terdiri dari activity diagram, use case 

diagram, package diagram, class diagram, sequence diagram dan deployment 

diagram, 

4. Tingkat kesalahan lebih bisa diminimalisasi karena sudah terkomputerisasi 

dibandingkan dengan menggunakan sistem lama yang masih secara manual. 

5. Pembuatan laporan dapat lebih akurat yang kemudian laporan tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 
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5.2 Saran 

Maju atau tidaknya suatu instansi dalam usaha peningkatan kesejahteraan 

anggota sesuai dengan misi perusahaan itu sendiri, salah satu penyebabnya didukung 

oleh efisiensinya suatu pekerjaan yang dilakukan personil-personil yang terlibat 

dalam instansi tersebut. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis memberikan saran-

saran untuk kelancaran sistem informasi persediaan pada Klinik Anugerah Medista 

Baturusa sebagai berikut : 

a. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada sistem persediaan yaitu 

menyangkut pembelian dan penjualan obat, maka penulis menganjurkan agar 

sistem dilakukan secara terkomputerisasi dan sistem tersebut menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

b. Dengan sistem komputerisasi diharapkan pula dapat melakukan 

penyimpanan data secara tertib, aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

c. Dengan sistem informasi ini dapat diperoleh data yang akurat seandainya 

diperlukan dalam waktu singkat, dan dapat membantu kinerja dalam 

meningkatkan kualitas perusahaan sehingga memudahkan dalam membuat 

informasi untuk laporan yang diinginkan. 

d. Selain itu sistem yang sudah terkomputerisasi juga perlu dilakukan 

pemeliharaan hardware dan software. Pemeliharaan hardware berupa 

kebersihan, pemeliharaan software seperti pemeriksaan dan pembersihan 

yang dilakukan oleh teknisi komputer. 

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis berikan untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul pada sistem penjualan dan pembelian obat di Klinik 

Anugerah Medista Baturusa. Penulis menyadari bahwa saran yang diberikan tidak 

terlalu berperan dalam kemajuan perusahaan tanpa adanya kerjasama dari semua 

pihak yang bersangkutan, namun penulis berharap saran yang diberikan dapat 

meningkatkan efisiensi kerja sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pada pihak-

pihak yang bersangkutan. 


