BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
dapat diambil simpulan dan saran yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

5.1 Simpulan
a. Dengan menggunakan sistem penyimpanan data pada buku rekapan hasil pada
Berkah masih sering menemukan ketidak sesuaian dalam pembuatan laporan
dan tidak tepat waktu dalam penyajian laporannya. Hal tersebut berdampak
pada proses pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem sistem ini laporan
dapat cetak dengan tepat waktu, dan laporan telah disesuaikan dengan
kebutuhan pimpinan.
b. Dengan sistem aplikasi ini, kegiatan perusahaan akan lebih terpantau dengan
baik secara khusus pada proses persediaan, pemesanan konsumen, dan
pengiriman produk.
c. Sistem informasi ini akan memudahkan konsumen dalam proses pemesanan,
karena sistem ini dapat diakses dari manapun menggunakan jaringan internet.
d. Sistem informasi pengendalian produk sosis dan nugget ini secara umum dapat
memudahkan dalam pengolahan data pada Berkah Jaya Prosen. Hal tersebut
didukung dengan adanya beberapa menu yang tersedia dari sistem informasi ini
seperti penginputan data master, menu transaksi, dan menu laporan. Setiap
menu

tersebut

akan

memudahkan

bagian

admin

dalam

melakukan

pemanipulasian data dan pengecekan daftar pemesanan yang dilakukan oleh
para konsumen.
e. Sistem ini memiliki informasi produk dalam bentuk tampilan katalog produk,
sehingga konsumen akan lebih mudah memilih dan mendapatkan informasi
produk yang sesuai dengan keinginan.
f. Sistem ini sudah mencakup sistem pengadaan produk dari supplier, namun
hanya sebatas pengolahan data yang dilakukan oleh bagian administrasi Berkah
Jaya Prosen dan belum dapat dilakukan oleh supplier secara langsung.
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5.2 Saran
Adapun saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut:
a. Dalam pengembangan selanjutnya, aplikasi ini dikembangkan sesuai
kebutuhan perusahaan dengan menambahkan menu-menu yang dapat
mendukung pengolahan data di Berkah Jaya Prosen.
b. Sebaiknya

perlu

disediakan

media

penyimpanan

cadangan,

untuk

mengantisipasi terjadi kerusakan dari database atau bencana alam.
c. Dimasa yang akan datang sebaiknya sistem ini dikembangkan dengan
menerapkannya pada sistem berbasis android.
d. Pengembangan yang akan datang sebaiknya sistem ini dikembangkan dengan
menyediakan menu transaksi pengadaan produk dimana menu tersebut dapat
dilakukan oleh Pihak Supplier pemasok produk secara langsung dengan hak
akses yang diberikan. Sehingga transaksi pengadaan akan lebih mudah untuk
dilakukan.
e. Sebaiknya sistem informasi ini dikembangkan dengan menambahkan sistem
informasi akuntansi, sehingga dapat memudahkan Berkah Jaya Prosen dalam
menghasilkan laporan kas baik kas masuk maupun kas keluar.

