
BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1      Kesimpulan 

Dari hasil analisis terhadap sistem informasi pengolahan data 

tersebut  maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pada proses pengolahan data customer datang ke Sales Counter (SC) 

untuk dibuat Sales Order (SO), lalu Sales Counter (SC) memeriksa 

persediaan barang, setelah itu dibuat posting serta print out. 

2. Jika data tersebut mengalami kesalahan atau erro, maka dibuat dua 

back-up secara system dan secara manual dengan tujuan agar tidak 

terjadinya kesalahan pada informasi mengenai persediaan yang tidak 

akurat, dan mungkin dapat mengganggu operasional penjualan dan 

bagian yang terkait lainnya.  

Untuk sebuah perusahaan diperlukan suatu sistem informasi yang 

baik, yang dapat melayani kebutuhan informasi dari masyarakat. informasi 

yang digunakan masih sederhana dan di dalam mengarsipkan data tersebut 

masih dilakukan secara manual. 

Selain itu penulis ingin mengatakan bahwa kegiatan kerja praktek 

yang diadakan oleh universitas sangat bermanfaat bagi para mahasiswanya 

sehingga dapat merasakan suasana lingkungan kerja dimana sangat 

berbeda dengan lingkungan kampus. 
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  Dalam lingkungan kerja ini penulis lebih dituntut untuk memiliki 

kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, selain 

itu juga diharuskan dapat membuat inovasi-inovasi baru yang dapat lebih 

mempermudah sistem yang ada. 

 

4.2       Saran  

Pada kesempatan ini penulis ingin memberi sedikit saran yang 

sekiranya dapat lebih membangun sistem yang telah ada, berikut saran-

saran yang ingin penulis sampaikan : 

1. Sebaiknya perangkat keras (hardware) yang digunakan untuk 

menyimpan data di database harus dengan komputer yang terbaru 

supaya tidak mengganggu pekerjaan dan tidak sering terjadi error 

sehingga bisa lebih efisien dalam memasukkan datanya. 

2. Sistem informasi yang digunakan (database) untuk menyimpan data 

harus menggunakan sistem informasi yang lebih canggih seperti 

menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, Borland Delphi, dan 

lain-lain. Hal ini dikarenakan sistem informasi yang digunakan saat ini 

masih sederhana. 

3. Hendaknya diciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis agar 

terciptanya kenyamanan kerja. 
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