
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan  dan  penjelasan  semua  materi,  maka  penulis menarik
kesimpulan mengenai pokok permasalahan bab-bab sebelumnya, yaitu sebagai
berikut:

a. Aplikasi System Berbasis Website merupakan  solusi  yang  tepat  bagi proses

pengadaan di PT. Vista Nusa Kencana BTC Cabang Pangkalpinang karena

memberikan  satu nilai  tambah  bagi  kualitas dan  ketepatan suatu  informasi.

Mengingat jauhnya jangkauan wilayah unit kerja. Dan kemampuan

penyimpanan  informasi bisa lebih banyak  serta  lebih  cepat  dibandingkan

dengan  system manual.

b. Dengan adanya  sistem e-procurement  ini  maka PT. Vista Nusa Kencana BTC

Cabang Pangkalpinang  dapat  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  proses

pengadaan, mengingat jauhnya  jangkauan wilayah unit kerja.  Sistem ini juga

mampu mengurangi  biaya  administrasi  (penggunaan  kertas,  telepon, dan fax)

dalam  perusahaan dan mampu meminimalisir proses kesalahan pencatatan dan

pemasukan data dalam pemesanan. Dan yang terpenting, mempermudah bagian

purchasing dalam pembuatan laporan setiap bulannya.

5.2 Saran

Untuk menunjang keberhasilan dalam penggunaan sistem informasi e-

procurement, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

a. Pemakai atau user harus memiliki penguasaan dan kemampuan dalam bidang

komputer baik hardware maupun software yang baik yang dibutuhkan dalam

sistem aplikasi berbasis web ini.



b. Karena informasi yang disajikan pada dasarnya berasal dari data masukan, maka

sebelum memasukkan data harus dilakukan pengecekan terhadap kebenaran data

agar informasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan keinginan pengguna.

c. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti hilang data, sebaiknya

sistem komputerisasi pengadaan barang ini dipelihara secara rutin dan hanya

karyawan atau bagian purchasing saja yang dapat mengakses sistem tersebut.

d. Melakukan back up data secara rutin sebagai cadangan dari master data dan

media penyimpanan harus terjamin seperti dalam Flashdisk atau Harddisk atau

CD ReWriteable.

e. Gunakan username dan password yang hanya administrator saja yang boleh tahu

karena system informasi yang digunakan berbasis web yang tentunya siapa saja

bisa membukanya. Hal ini untuk menjaga keamanan dalam proses pengadaan

barang.


