BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Dengan adanya Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Inventaris dan

Persediaan Barang Berorientasi Objek di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang dengan
Terkomputerisasi, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :
1.

Dari laporan persediaan barang dapat diketahui macam-macam barang yang
termasuk ke kategori barang habis pakai dan barang tetap

2.

Dengan adanya analisa dan perancangan sistem informasi yang baru ini,
maka waktu yang diperlukan lebih singkat, lebih cepat dan akurat dalam
proses pengerjaannya.

3.

Tingkat

kesalahan

lebih

bisa

diminimalisasikan

karena

sudah

terkomputerisasi dibandingkan dengan menggunakan sistem lama yang
masih manual.
4.

Pembuatan laporan dapat lebih akurat yang kemudian laporan tersebut dapat
digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

5.2

Saran
Dalam Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Inventaris dan

Persediaan Barang Berorientasi Objek di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang, yang
penulis usulkan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan
kemajuan sistem informasi pada perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis
memberikan saran agar sistem yang dirancang ini dapat berjalan dengan sebaikbaiknya sebagai berikut :
1. Dalam penggunaan sistem informasi ini sebaiknya dilakukan pelatihan
terlebih dahulu, supaya pengguna dapat mengetahui cara dan fungsi
penggunaan sistem informasi ini.
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2. Dengan adanya sistem yang baru, diharapkan pada user atau pemakai untuk
memperhatikan kekurangan atau kelemahan dari sistem yang baru yang
dirancang ini untuk kemudian dicarikan pemecahan dan solusinya agar dapat
dilakukan penyempurnaan fungsi dari sistem yang baru ini.
3. Untuk mengatasi masalah yang terjadi di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang,
maka penulis menganjurkan agar sistem yang diusulkan ini dapat
mempermudah kinerja secara efektif dan efisien.
4. Dengan sistem terkomputerisasi diharapkan agar penyimpanan data menjadi
lebih baik dan teratur, rapi dan mudah ditemukan.
Demikian kesimpulan dan saran yang penulis berikan untuk permasalahan yang
ada di Hotel Jati Wisata Pangkalpinang, penulis menyadari bahwa saran yang
diberikan mungkin butuh keputusan bersama dari pihak intern, namun penulis
berharap saran yang diberikan dapat meningkatkan efisien kerja sehingga dapat
mempermudah pelaksanaan pada pihak-pihak yang bersangkutan.
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