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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Penggunaan sistem informasi dalam setiap kegiatan bisnis dinilai 

sangat penting untuk value added dalam sebuah perusahaan. Untuk itu 

diperlukan suatu elemen sistem informasi yang dapat membantu kelancaran 

suatu kegiatan bisnis. Aplikasi penjualan, pembelian dan inventori adalah 

salah satu aplikasi yang dapat membantu kegiatan bisnis di suatu perusahaan. 

Berdasarkan hasil analisa dari pengembangan aplikasi ini, maka dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dikembangkan sudah sesuai dengan user requirement yang 

telah ditetapkan, namun masih diperlukan berbagai penyesuaian bagi 

pengguna dalam menggunakan sistem ini. Mengingat implementasi yang 

dilakukan masih dalam implementasi awal. 

2. Pemanfaatan aplikasi ini dapat memudahkan membantu kegiatan 

penjualan dan pembelian serta data stok barang, pelangggan, supplier dan 

juga keuangan. 
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3. Pemanfaatan aplikasi ini mengurangi beberapa kegiatan manual yang 

sangat menyita waktu dan tenaga dari pemilik toko. 

 

5.2  Saran 

Adapun saran – saran yang berguna untuk meningkatkan tingkat 

keberhasilan penerapan sistem dan untuk pengembangan sistem di masa 

depan adalah sebagai berikut : 

1. User  harus diberi pelatihan secara berkelanjutan terkait dengan proses 

bisnis yang menggunakan sistem ini. 

2. Perlunya perbaikan / penyesuaian lebih lanjut dalam sistem ini yang 

terkait dengan proses penjualan, stock dan pembelian. 

3. Diperlukan adanya evaluasi kinerja supplier melalui sebuah fitur evaluasi 

supplier yang berguna untuk mengukur kinerja supplier. 

4. Dibuat sebuah pemisahan tanggungjawab dengan menugaskan seseorang 

yang khusus bertugas dalam menginput maupun mengubah data supplier. 

 

Dan adapun saran-saran yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi yang telah dibuat adalah diharapkan aplikasi ini akan membuat 

kegiatan bisnis dari Toko obat Kartika akan lebih baik. Menghemat waktu, 

tenaga, mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. 
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