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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Sistem informasi memberikan banyak manfaat pada kegiatan bisnis yang 

tentunya mempengaruhi bisnis proses pada perusahaan yang menggunakannya. 

Sistem informasi menjadi sebuah alat bantu untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan dalam mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya baik 

itu peningkatan keuntungan maupun penyederhanaan proses bisnis yang sama-

sama saling berhubungan dan tentunya menjadi nilai positif untuk 

mengembangkan perusahaan menjadi lebih unggul dibandingkan perusahaan lain. 

 

 Penggunaan sistem informasi yang mencangkup pembelian barang, 

persedian barang, dan penjualan pada perusahaan membuat pengelolaan data-data 

perusahan seperti data pembelian, data penjualan,dan persediaan barang menjadi 

lebih mudah dan efisien dan proses pengolahannya. Berdasarkan hasil analisa dan 

perancangan sistem informasi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut 

: 

 

 

 

 

Analisis dan Perancangan ..., Steven Sutrisno, FTI UMN, 2013



124 
 

1. Analisis dan perancangan sistem informasi mengikuti kebutuhan user 

yang telah ditetapkan pada saat pembuatan prototype berlangsung, 

ketidak lancaran dalam penggunaan sistem informasi ini semata-mata 

disebabkan belum terbiasanya user menggunakan komputer dan sistem 

informasi tersebut. 

2. Penggunaan sistem informasi ini mempermudah perusahaan kegiatan 

pembelian, penjualan dan persediaan barang terutama dalam hal 

penyimpanan dan mengolah data-data yang ada, dikarenakan setiap 

data-data saling berhubungan. 

3. Penggunaan sistem informasi ini mengurangi tingkat kesalahan dan 

efisiensi waktu dibandingkan menggunakan sistem lama yang masih 

bersifat tradisional atau manual. 
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5.2 Saran 

 Adapun saran-saran yang bermanfaat untuk meningkatkan kegiatan bisnis 

perusahaan dalam penggunaan sistem informasi sebagai alat bantu dalam 

mencapai keberhasilan di kemudian hari adalah sebagai berikut: 

1. Penambahan komputer pada setiap bagian perusahaan, disertai pelatihan secara 

berkala terhadap user yang akan menggunakan sistem informasi ini. 

2. Diperlukan evaluasi kinerja user pada setiap bagian  secara berkala dan setia 

pendapat atau masukkan dari setiap bagian nantinya dapat digunakan kembali 

untuk pengembangan sistem informasi lebih lanjut.  

3. Membuat jadwal rutin untuk proses recovery dan back up agar data perusahaan 

aman dan tidak ada yang hilang. 

4. Melakukan maintenance secara berkala agar sistem yang ada dapat 

dikembangkan sehingga bisa mengikuti perkembangan teknologi. 

 

Saran-saran yang telah disampaikan untuk pengembangan sistem informasi 

yang telah dirancang dan diharapkan membuat proses bisnis PD. Gembong Jaya 

semakin baik dalam hal memaksimalkan penggunaan waktu kerja serta 

memperoleh keuntungan. 
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