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BAB V

PENUTUP

Dari permasalahan yang ada, Penulis telah menguraikan dan

membahas masalah pada bab-bab sebelumnya. Maka, di bab ini penulis

menyampaikan kesimpulan dan saran yang mungkin dapat menjadi bahan

masukan atau pertimbangan bagi Mastek Komputer Sukoharjo untuk

mencoba menerapkan berbagai analisa dalam kegiatan Stok Barang.

Adapun maksud kesimpulan tersebut adalah :

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan pada bab-bab

sebelumnya tentang penyusunan tugas akhir Komputerisasi Sistem

Persediaan Barang Secara Multiuser Pada Toko Mastek Komputer

Sukoharjo ini disusun dengan Diagram Konteks, Hierarchy Input Proses

Output (HIPO), Diagram Arus Data (DAD), Desain Kamus Data,

Desain Database, Desain Input dan Output, serta pedoman menjalankan

program.

2. User yang berhak menggunakan aplikasi system ini yaitu

Administrator, Bagian Administrasi, Bagian Gudang, Bagian

Pembelian, Bagian Penjualan, dan Manajer.

3. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi Sistem Persediaan Barang

tersebut diantaranya : Laporan Data Barang, Laporan Data Supplier,

Laporan Data Customer, Laporan Pembelian Barang, Laporan
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Penjualan Barang, Laporan Kartu Persediaan Barang, Laporan Stok

Global dan Laporan Rugi Laba.

5.2. Saran

Dengan terselesaikannya penyusunan tugas akhir dengan judul.

Komputerisasi Sistem Persediaan Barang Secara Multiuser pada Toko

Mastek KomputerDengan Metode Rata-Rata Bergerak ini semoga

bermanfaat bagi peningkatan kinerja system pengolahan data suku cadang

pada UD. Mitra Setia Motor. Untuk lebih mendayagunakan sistem

persediaan suku cadang ini penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut:

1. Sebaiknya sistem komputerisasi persediaan barang secara multi user

ini dapat segera direalisasikan untuk memperbaiki sistem lama dan

tidak memperlambat informasi yang dibutuhkan.

2. Pimpinan Toko Mastek Komputer Surakarta hendaknya mengadakan

pelatihan terhadap tenaga persediaan tentang pengoperasian komputer

khususnya program aplikasi sistem persediaan barang dagangan demi

meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada perusahaan dan

kinerja dari bagian persediaan Toko Mastek Komputer Surakarta.

3. Mastek Komputer Sukoharjo agar segera menggunakan komputerisasi

secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan

kinerja efektivitas. Pengembangan sistem sangatlah penting untuk

mendukung pengambilan keputusan yang akan dilakukan, oleh karena

itu komputer dipilih sabagai salah satu sarana pendukung utama dalam

hal pengolahan datanya.


