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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya, yaitu sistem berjalan hanya sebatas sistem POS yang berdiri sendiri-

sendiri di setiap cabang dan tidak terintegrasi satu sama lain, lalu belum adanya 

laporan-laporan yang dapat dilihat secara efisien oleh bagian direksi dan juga 

masalah belum adanya pencatatan bahan baku serta berbagai laporan yang masih 

manual. 

Maka sebagai solusi penulis telah membuat suatu sistem yang diharapkan 

mampu menjadi suatu sistem informasi yang akan dapat digunakan oleh PT Multi 

Perkasa Teguh untuk meningkatkan kinerja demi bersaing dengan perusahaan sejenis. 

Demi mengatasi masalah tersebut, penulis membut sistem yang terintegrasi dengan 

menggunakan 1 database sehingga sistem menjadi terintegrasi dan juga sistem dapat 

membuat laporan terkait rekapan penjualan maupun pendapatan dari seluruh cabang 

yang ada. Selain itu juga telah dibuatnya cara pencatatan dan juga laporan terkait 

perubahan bahan baku yang ada, serta berbagai laporan yang sudah sistematis seperti 

laporan karyawan, laporan karyawan baru, laporan pelanggan dan laporan pelanggan 

baru.  
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5.2. Saran 

Saran dari penulis terkait dengan sistem informasi laundry ini adalah agar 

dapat lebih disempurnakan lagi. Salah satu contohnya adalah dengan menambahkan 

sistem pembelian stok sehingga update pada bahan baku bisa lebih sistematis, selain 

itu juga penambahan sistem transaksi setelah melakukan tambah cabang, lalu juga 

perlunya laporan pengecekkan, laporan cabang dengan pelanggan terbanyak dan juga 

laporan terkait item yang paling banyak dicuci. Untuk memastikan sistem tidak 

mengeluarkan tanggal pada hari libur, perlu ditambahkan pengecekkan terhadap hari 

libur, sehingga struk pencucian yang akan dihasilkan tidak mengeluarkan tanggal 

yang merupakan hari libur. 

Banyak yang bisa ditambahkan pada sistem informasi laundry ini, namun 

keterbatasan waktu, kemampuan dan juga kesempatan maka tidak semua bisa 

ditambahkan. 
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