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 BAB V PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

Setelah melaksanakan riset yang dikerjakan sewaktu menganalisa dan 

melaksanakan rancangan perangkat lunak pengolahan data pembeliaan 

barang pada Toko Bussines Center SMK Negeri 1 Pangkalpinang. Dan sesuai 

dengan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai Sistem Pembelian 

Barang Tunai, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dalam 

laporan ini, yaitu : 

 

A. Khusus 

1. Penggunaan bahasa yang tidak rumit dapat mempermudah 

penulis dalam membuat suatu program serta lengkapnya fasilitas 

yang tersedia secara tepat akan menjdi bahan pertimbangan 

dalam hal efesiensi waktu dan singkatnya pekerjaan penulisan 

kode-kode program yang akan dikerjakan. 
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B. Umum 

1. Dengan sistem komputerisasi maka informasi yang diperoleh 

dapat lebih cepat, akurat dan mempunyai ketepatan serta 

kosistensi akan data yang diolah dan dihasilkan. 

2. Dalam melakukan proses pengolahan dadta dengan menggunakan 

computer, kelancaran untuk mencapai maksud dan tujuan yang 

telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan uga tergantung kepada 

sumber daya manusia atau pengguna yang terampil dan 

professional dibidangnya masing-masing sehingga penguasaan 

akakn ilmu pengetahuan dan teknologi ssangatlah penting. 

Visual basic sebagaii salah satu progam aplikasi telah menjawab 

tantangan dan membuat solus dalam perancagan dan pembuatan 

program dengan lebih cepat. Hal ini terbukti dengan terus dikembangkan 

perangkat lunak pemrograman Visual yang berorentasi objek yang  tidak 

hanya menyediakan fasilitas pemrograman kearah science tetapi juga 

menyediakan pemrogaman data base yang lengkap sehingga kesulitan 

dalam penullisan kose relative semakin mudah. 

 

2. SARAN 

Untuk menunjang keberhasilan dalam penggunaan Aplikasi Sistem 

Pengolahan Data Barang pada Toko Bussines Center SMK Negeri 1 

Pangkalpinang, maka penulis menggemukakan saran yang sekiranya 

dapat bermanfaat bagi pengguna sistem perangkat lunak ini. 

1. Pemakaian computer sebagai alat bantu manusia dizaman modern 

sekarang ini dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan sudah 

merupakan kebutuhan pokok yangv  tidak dapat dippisahkan lagi, 

untuk memenuhi tuntutan teknologi yang semakin maju sekarang 

ini menjadi salah satu alas an penggunaan komputerisasi pada 
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Toko Bussines Center SMK N egeri 1 Pangkalpinang ini, selain 

dapat untuk memudahkan dalam pembuatan dokumen, surst-

menyurat penting dengan lebih cepat , efektif, dan efisien dari 

pada sistem manual. 

2. Dan dalam penggunaanya cara untuk menghindari kegagalan  dan 

kesalahan fatal yang dapat saja terjadi, maka perlu 

dipertimbanngkan factor personall yang akan menggunakan 

sistem ini. Diharapkan sumber daya manusia atau pengguna yang 

terampil dan professional dibidangnya masing-masing. Agar dapat 

menca[ai maksud dan tujuan yang diinginkan, karena sumber 

daya manusia merupakan factor penentu yang penting dalam 

berjalannya sebuah sistem itu sendiri.   
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