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BAB V
Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Aplikasi sesuai dengan permintaan pengguna. Pengguna sangat

mengandalkan sistem tersebut untuk melakukan pencatatan pada setiap transaksi

yang didapat. Laporan sudah sesuai dengan permintaan pengguna.

Bisnis proses yang diusulkan oleh penulis disetujui oleh manajemen PD

Beling Abadi.Mempunyai perbedaan dalam beberapa entitas yang terdapat

didalamnya. Seperti generalisasi pemasok PD Beling Abadi.Penulis tidak

menemukan perbedaan yang signifikan antara pemasok besar dan pemasok kecil.

Arsitektur yang diberikan oleh penulis kepada PD Beling Abadi dapat

menyelesaikan dan mendukung aplikasi yang telah dibuat penulis dengan baik.

Tetapi internet yang bekerja harus stabil tanpa adanya penurunan kecepatan pada

integritas data antara gudang dan kantor PD Beling Abadi.

Percobaan yang dilakukan telah membuat para pengguna sistem mengerti

dan memberikan kemudahan dalam melakukan membuat laporan yang diminta

oleh Manager.

Implementasi berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan yang

menghambat kinerja penulis dalam proses instalasi database, aplikasi pada

gudang dan aplikasi pada kantor PD Beling Abadi.

Analisis dan Perancangan ..., Andrew, FTI UMN, 2013
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5.2 Saran

Untuk PD Beling Abadi

1. Sistem masih dapat dikembangkan untuk tahap selanjutnya.

2. Keamanan pada sistem dapat ditingkatkan kembali .

3. Pembuatan Laporan dapat lebih divariasi.

Untuk Penerus Penelitian

1. Sistem dapat dikembangkan menjadi sistem akuntasi yang lebih

baik.

2. Peningkatan keamanan dapat ditingkatkan kembali.

3. Dapat membuat variasi laporan yang dapat membantu pengguna

dalam mendapatkan informasi yang diperlukan

Untuk UMN

1. Berikan terus mahasiswa pengetahuan dengan dosen yang memiliki

kemampuan pada setiap bidang ilmu pengetahuan yang diperlukan

pada dunia kerja

2. Tingkatkan ilmu tentang pemahaman bisnis proses agar setiap

mahasiswa SI dapat berkembang dengan cepat

Analisis dan Perancangan ..., Andrew, FTI UMN, 2013




