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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan   

Setelah menyelesaikan analisa dan perancangan sistem informasi pembelian, 

penjualan dan persediaan pada UD Sinok Culture, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Proses pembelian dan penjualan merupakan proses yang sangat krusial dalam 

menjalankan suatu bisnis, maka dari itu pencatatan data mengenai pembelian 

dan penjualan harus ditangani dan dicatat dengan akurat untuk menghindari 

kerugian perusahaan 

2. Dari analisis data yang dilakukan ditemukan masalah utama yang terjadi pada 

UD Sinok Culture, yaitu pada bagian pencatatan transaksi pembelian dan 

penjualan yang masih dilakukan dengan metode manual semi-komputer. Hal 

ini menyebabkan meningkatnya kemungkinan tingkat kesalahan pencatatan 

akibat human-error. 

3. Dari analisis data yang dilakukan dapat diketahui bahwa UD Sinok Culture 

membutuhkan sistem informasi yang dapat melakukan pencatatan, 

penyimpanan serta pembuatan laporan pembelian, penjualan dan persediaan 

yang memadahi 

4. Dari perancangan sistem yang dilakukan ditemukan tiga menu utama yang 

dibutuhkan oleh UD Sinok Culture untuk mendukung kelancaran bisnisnya, 

yaitu menu Pemesanan, Penjualan dan Pembelian 

5. Dengan adanya analisis dan perancangan sistem yang telah dilakukan, 

diharapkan permasalahan mengenai pencatatan pembelian, penjualan dan 
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persediaan dapat diatasi serta pada pelaksanaannya, proses pembelian, 

penjualan dan persediaan pada UD Sinok Culture dapat berjalan dengan lebih 

efisien, efektif dan akurat  

 

5.2 Saran 

Ada  beberapa  saran  yang perlu ditambahkan pada aplikasi penjualan barang ini untuk 

meningkatkan kinerjanya yaitu: 

1. Pada proses implementasi sistem disarankan untuk menggunakan metode implementasi 

parallel. Hal ini untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti 

adanya bugs atau error pada sistem informasi UD Sinok Culture yang baru.  

2. Meningkatkan   aplikasi   ini dengan  divisi-divisi  yang  lain, seperti divisi gudang agar 

seluruh divisi dapat terintegrasi dengan satu sistem. Peningkatan lingkup aplikasi ini 

tentunya juga harus diikuti dengan peningkatan dari segi user atau brainware.. 

3. Menambahkan menu stok opname untuk memungkinkan UD Sinok Culture untuk 

melakukan adjusting antara stok dalam sistem dan stok fisik yang ada di gudang. 

4. Sinok Culture dapat merancang sebuah website jual-beli online agar pelanggan dapat 

melakukan pemesanan secara langsung melalui web. 
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