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BAB VI 

PENUTUP 

 

Dari uraian permasalahan dan pembatasan masalah pada bab 

sebelumnya maka penulis dapat membuat kesimpulan dan saran yang 

diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi toko Kurnia 

Jaya Kalioso untuk menerapkan komputerisasi dalam pengolahan datanya, 

khususnya dalam pengolahan data persediaan barang. 

6.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi Inventory Multiuser yang telah dibuat berdasarkan perancangan 

system yang terdiri dari : Desain input / output, Desain database, dan 

Desain teknologi. 

2. Progam aplikasi persediaan barang ini mempunyai beberapa fasilitas yang 

sangat membantu dalam proses antara lain : 

A. Adanya login yang berguna untuk melindungi aplikasi dari pihak 

yang tidak berkepentingan. 

B. Adanya fasilitas pengecheckan stok yang hampir habis atau 

dibawah stok minimal yang telah ditetapkan. 

C. Adanya pencatatan input data dan transaksi secara komputerisasi 

yang meliputi : Input data barang, Input data supplier, Input data 

pelanggan, Input data petugas, Input transaksi pembelian, Input 
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data barang masuk, Input transaksi penjualan, Input data barang 

keluar, Input transaksi retut pembelian, dan Input transaksi retur 

penjualan. 

3. Progam aplikasi persediaan barang ini juga menghasilkan informasi atau 

laporan yang dibutuhkan pada toko Kurnia Jaya Kalioso, antara lain : 

Laporan data barang, Laporan data supplier, Laporan data pelanggan, 

Laporan data petugas, Laporan transaksi pembelian, Laporan data barang 

masuk, Laporan transaksi penjualan, Laporan data barang keluar, Laporan 

transaksi retut pembelian, Laporan transaksi retur penjualan, Laporan stok 

minimal, dan Laporan stok akhir. 

6.2 SARAN 

Dengan terselesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap semoga 

aplikasi inventory dengan metode multiuser ini dapat bermanfaat bagi semua 

pihak untuk mengolah data dan mendapatkan informasi sehingga dapat 

membantu meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga karyawan yang ada di 

toko Kurnia Jaya Kalioso. Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini penulis 

ingin memberikan sedikit saran sebagai berikut : 

1. Semoga program yang dibuat dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan 

sebaik - baiknya. 

2. Jika program ini nanti digunakan, maka penulis berharap agar toko Kurnia 

Jaya Kalioso segera melengkapi bagian inventory dengan komputer dan 

segera mengadakan pelatihan tentang pengoperasian komputer, khususnya 

pengoperasian program aplikasi ini. 
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