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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan 

Pada bab akhir ini penulis akan membuat kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 

dan merupakan suatu informasi yang dibuat untuk mengetahui jumlah data barang 

edukasi yang ada. Disamping itu penggunaan  pengadaan barang edukasi 

diharapkan agar mengurangi resiko hilangnya atau pencurian terhadap pengadaan 

barang edukasi tersebut. Lalu informasi yang dibutuhkan harus akurat dan dapat 

digunakan sehingga dapat memberikan nilai lebih bagi pengguna informasi 

tersebut. Selain itu pelayanan pemesanan dan penjualan juga memiliki katalog itu 

sendiri yang berhubungan dengan kasir di Toko Bumi Laskar Pelangi pun belum 

terotomatisasi. Sistem Informasi Pengadaan Barang Edukasi Berbasis Website 

dibuat untuk membantu pemilik dan kasir di Toko Bumi Laskar Pelangi untuk 

mengelola proses tersebut dengan cepat, aman, dan terotomatisasi serta data yang 

ada dapat terkelola dan tersimpan. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem Informasi Pengadaan Barang Edukasi Berbasis Website ini mulai 

dari pencatatan data supplier, data barang, dan data login akan menjadi 

lebih mudah, akurat, dan efektif dari segi penggunaan waktu. 

2. Sistem Informasi Pengadaan Barang Edukasi Berbasis Website menjadi 

lebih mudah,akurat dan efektif dari segi penggunaan waktu. Hal 

ini dikarenakan entry data sudah sudah menggunakan sistem database 

sehingga semua laporan yang diperlukan hanya perlu mengakses database 

tersebut dimana semua data sudah saling terintegrasi.  

3. Sistem Informasi Pengadaan Barang Edukasi Berbasis Website 

mempermudah pemilik dan kasir dalam melakukan pengadaan barang 

edukasi sehingga tidak menghambat dalam menambah stok barang 
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tersebut. Sistem ini memudahkan pemilik dan kasir untuk mengecek 

pengeluaran dan pengadaan barang yang telah dikeluarkan melalui website 

sehingga cepat proses pengadaan barang lebih cepat dibandingkan dengan 

system manual seperti yang saat ini masih dilakukan.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya dan untuk menjadi 

bahan pertimbangan agar Sistem Informasi Pengadaan Barang Edukasi Berbasis 

Website ini dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Maka 

penulis memberikan beberapa saran yang perlu untuk dipenuhi dan dilakukan 

sebagai berikut : 

1. Diperlukan Hardware dan Software yang sesuai untuk mendukung dan 

menjalankan sistem. 

2. Diperlukan pelatihan terhadap user sistem untuk mendukung penggunaan 

dan keberhasilan sistem. 

3. Diperlukan pencadangan (back up) data dan pemeliharaan (maintenance) 

sistem secara berkala untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan 

seperti hilangnya data atau rusak sistem. 

4. Sistem Informasi Pengadaan Barang Edukasi Berbasis Website ini masih 

memiliki banyak kekurangan utamanya dalam hal pengiriman, status 

pengiriman. Serta masalah-masalah lain yang akan ditemukan seiring 

dengan pengimplementasian sistem. Oleh karena itu, sistem masih perlu 

pengembangan dan penelitian lebih lanjut.  

 

 

 

 

 

 

 


