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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk membantu pemilik 

perusahaan PT. Sahassa Prima Niaga untuk melakukan pencatatan secara 

terintegrasi dan meningkatkan kemudahan dalam melakukan pencatatan maupun 

pencarian transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan, pada awalnya PT. 

Sahassa Prima Niaga masih menggunakan cara manual dalam melakukan 

pencatatan transaksi, transaksi yang termasuk didalamnya adalah pembelian, 

penjualan, retur pembelian dan retur penjualan. Dengan adanya sistem ini admin 

dapat lebih mudah melakukan input data transaksi, dan admin juga dapat lebih 

mudah melakukan pencarian serta mencetak laporan dari hasil transaksi tersebut. 

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan dari rumusan 

masalah yaitu: 

Sistem yang telah dibuat ini sudah memenuhi persyaratan yaitu telah 

berhasil menyediakan fitur-fitur pencatatan transaksi pembelian dan penjualan, 

transaksi retur pembelian dan retur penjualan, juga sistem ini dapat mencatat 

informasi pegawai, supplier, juga customer. Sistem ini juga telah berhasil dibuat 

sampai dengan tahapan testing yang kemudian digunakan user acceptance test 

kepada 4 pihak perusahaan PT Sahassa Prima Niaga, menurut hasil testing yang  

menunjukkan angka 100%, sistem yang telah dibuat ini telah memenuhi tujuan 

dari penelitian ini. 
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5.2 Saran 

Untuk kepentingan pengembangan dan penelitian selanjutnya, maka 

terdapat beberapa saran yang dianjurkan antara lain: 

1. Pengembangan sistem ini dilanjutkan sampai dengan tahap 

implementasi yaitu dengan cara menyambungkan sistem ini kedalam 

website perusahaan yang sudah tersedia domain nya. 

2. Adanya penambahan fitur notifikasi jika stok barang menipis. 

3. Adanya pemeliharaan terdapat sistem yang telah dibuat agar sistem 

tetap terjaga dengan baik, dengan cara melakukan perbaikan dan 

update apabila terjadi kesalahan atau error pada sistem tersebut. 

4. Agar dapat mengoptimalkan kinerja dari sistem informasi yang 

diusulkan tepatnya pada penggunakan sistem, maka dibutukan user 

yang mengerti tentang sistem atau diberikan pelatihan terlebih dahulu 

kepada user khususnya pada bidang teknologi informasi supaya 

meminimalisir terjadinya kesalahan atau error. 
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