
BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berikut ini kesimpulan yang dibuat penulis dari hasil perancangan sistem 

informasi pengelolaan barang inventaris berbasis desktop yang terkomputerisasi 

yang di usulkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan yang adalah sebagai 

berikut :  

a. Berdasarkan hasil analisa sistem pengelolaan data invntaris berbasis desktop 
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sehingga peruses pengelolaan inventaris dirasakan kurang cepat dan lama 

untuk diproses. 

b.  Memberikan Informasi-informasi pengelolaan invntaris yang bermutu, 

seperti terhindarnya keteralambatan penyajian laporan-laporan, kelengkapan 

pengelolaan inventaris yang disajikan pada laporan-laporan. 

c. Dari evaluasi Sistem informasi yang sedang berjalan, dapat diketahui 

kekurangan dan kelemahan, dengan diterapkan sistem pengelolaan inventaris 

kantor berbasis desktop, diharapkan masalah- masalah yang dihadapi dapat 

dipecahkan, sehingga dapat memberi  kerja yang cepat, tepat, dan akurat.  

5.2 Saran 

 Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas dan untuk meningkatkan 

keberhasilan sistem informasi pengelolaan barang invntaris berbasis desktop, maka 

berikut ini adalah saran–saran agar sistem dapat berjalan lebih efektif yaitu : 

a. Ketelitian Petugas pada waktu pengentryan data perlu ditingkatkan agar 

tingkat kesalahab data akan semakin rendah, dengan demikian keluaran yang 

dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan.  

b. Untuk Mencegah Terjadinya manipulasi data Inventaris dalam pendataan 

barang. 



c. Adanya penyimpanan atau pengarsipan yang baik untuk dokumen-dokumen 

pengelolaan inventaris, agar terhindar dari kerusakan dan kehilangan 

sehingga suatu saat dipergunakan lagi. 

d. Agar tercapai pengelolaan data yang baik, hendaknya pemeliharaan data 

dapat diperhatikan karena data merupakan sumber yang sangat penting dalam 

pengambilan keputusan, laporan dan informasi yang lain, baik secara lisan 

maupun tulisan. 

e. Fasilitas Hardware dan Software yang dapat mendukung efisiensi 

pengelolaan data Barang inventaris yang sudah terkomputerisasi berbasis 

deskto, serta pengawasan hardware dan software secara rutin agar terhindar 

dari maslah-maslah yang merugikan pihak sekolah. 

f. Dilakukan Back up  secara berkala terhadap data-data yang penting untuk 

mengantisipasi keadaan yang tidak diiinginkan. 

g. Komputer harus dengan baik dan terawat juga dalam hal pengelolaan alat-alat 

atau media penyimpanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


