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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan semua kegiatan dan hasil penelitian yang sudah didapatkan,

maka penulis dapat memberikan beberapa simpulan. Berikut ini merupakan

simpulan yang didapatkan setelah penelitian ini dilakukan, simpulan yang

didapatkan adalah.

1. Belum adanya sistem informasi yang menunjang semua divisi pada PT

Manis Aman Sentosa untuk mendukung proses bisnis perusahaan tersebut

sehingga kegiatan operasional menjadi lambat.

2. Dari prototype program divisi rental alat berat PT Manis Aman Sentosa

ini, jika memang akan diimplementasikan maka akan mempermudah

administrasi pencatatan dan pembuatan laporan dalam divisi rental PT

Manis Aman Sentosa

3. Dengan menggunakan aplikasi sistem informasi divisi rental alat berat

secara komputerisasi, maka bisa mendapatkan data – data peminjaman,

pengembalian, alat berat keluar, alat berat masuk, pembelian alat berat,

spare part keluar, spare part masuk dengan mudah, cepat dan akurat.

Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan operasional seperti

pengurangan penggunaan kertas untuk pencatatan dan penyimpanan data –

data lama yang ada di PT Manis Aman Sentosa.
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5.2 Saran

Berikut ini beberapa saran yang bisa diberikan penulis terkait dengan

pengembangan aplikasi ini lebih lanjut. Saran tersebut adalah.

1. Penggunaan database yang lebih baik dan lebih besar kapasitasnya seperti

Oracle atau Mysql untuk keperluan operasional pada PT Manis Aman

Sentosa, jika nanti dibutuhkan sesuai dengan pertumbuhan yang terjadi

pada PT Manis Aman Sentosa.

2. Untuk pengembangan lebih lanjut maka divisi keuangan,divisi kontraktor,

divisi personalia pada PT Manis Aman Sentosa harus dibuatkan sistem

informasi, dimana semuanya saling berhubungan sehingga akan

mempermudah dalam pencarian data dan pembuatan laporan, terutama

yang berhubungan dengan keuangan dan administrasi.

3. Peningkatan kedisiplinan dari karyawan, terutama keterlibatan aktif dari

pada manajer tingkat atas ataupun owner PT Manis Aman Sentosa untuk

membantu dalam pengimplementasian program ini, sehingga program bisa

digunakan dan bermanfaat dengan baik.

4. Diperlukan maintenance program untuk pemeliharaan sistem dari pihak

PT Manis Aman Sentosa itu sendiri, sehingga sistem dapat digunakan

dalam waktu yang lama dan bermanfaat, selain itu juga agar dapat

memperbaiki jika terdapat kerusakan sistem.
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