BAB V
PENUTUP
5.1

Kesimpulan
Pada uraian yang sudah dijelaskan di bab – bab sebelumnya dapat

diketahui kesimpulannya yaitu sebagai berikutnya :
a.

Dengan adanya Toko Berkah Mart Karya Mandiri Desa Sidoharjo yang

berbasis Web dengan pengembangannya yaitu mendapatkan informasi atau juga
disebut mendapatkan data yang jelas, akurat sesuai dengan kebutuhan yang
diinginkan
b.

Untuk pengembangannya dapat mempermudah dalam penjualannya di

BUMDes Karya Mandiri
c.

Untuk dapat meningkatkan efisiensi kerja yang ada karena setiap

melakukan pengolahan data yang bisa dapat dilakukan dengan waktu yang lebih
cepat dan akan pastinya akan mengalami terjadinya kesalahan yang ada
d.

Untuk mempermudah pelanggan mendapatkan barang yang jelas, karena

data yang didapatkan BUMDes Karya Mandiri sangat jelas
e.

Laporan akan menjadi tersusun rapi, jelas sesuai dengan aturan yang ada

f.

Dengan adanya sistem yang sedang berjalan dapat mempermudah

penyimpanan yang sangat banyak memerlukan banyak tempat, jadi hal ini juga
dapat diatasi yaitu dengan adanya Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas
Bangka Selatan Berbasis Web dengan metode Object Oriented Analysis and
Design (OOAD)
g.

Dengan adanya suatu proses yang dilakukan yaitu pengarsipan, waktu

yang harus tepat dengan adanya sistem secara terkomputerisasi ini lebih baik dan
mudah dalam prosesnya dibandingkan secara manual
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5.2

Saran
Berhubungan hal – hal yang diatas yaitu dapat meningkatkan suatu

keuntungan pada Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) Desa Sidoharjo Kecamatan Air Gegas Bangka Selatan Berbasis
Web dengan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) yaitu sebagai
berikut :
a.

Sistem yang baru membutuhkan pemeliharaan yang baik agar dapat

berjalan baik dengan sesuai yang ada
b.

Diperlukan pengembangannya pada sistem yang dapat menyediakan

penjualan yang belum ada, misalnya penjualan pada BUMDes Karya Mandiri
menyediakan

adanya

penjualan

sembako,

jadi

sangat

diperlukan

pengembangannya membutuhkan penjualan dengan keuntungan yang tinggi
c.

Dengan sarannya untuk kedepannya sangat mengharapkan sistem dapat

menyediakan data yang lebih baik, jelas dan akurat
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