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BAB IV Simpulan dan Saran 

4.1  Simpulan 

Setelah melakukan analisa dan observasi ke perusahaan balai iklan, 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan masih belum berkembang secara 

teknologi. Setiap alur proses bisnis yang ada masih dilakukan secara 

manual. Hal tersebut dikarenakan dalam perusahaan masih belum ada team 

khusus yang memperhatikan kemajuan teknologi, perusahaan masih 

mempercayakan kepada pihak luar, itu pun hanya bertugas apabila ada 

kerusakan saja, bukan untuk mengembangkan aplikasi. Adapun teknologi di 

perusahaan berupa komputer, printer, yang sederhana, dan aplikasi yang 

digunakan hanya menggunakan excel, dan word, hal ini masih dianggap 

kurang cukup untuk menangani proses bisnis dalam perusahaan balai iklan. 

Oleh sebab itu alangkah baiknya perusahaan melakukan pengembangan 

aplikasi yang  dapat membantu perusahaan menangani setiap proses bisnis 

yang ada di perusahaan. Dengan demikian perusahaan diarahkan untuk 

membuat suatu aplikasi, untuk saat ini perusahaan diarahkan untuk 

membuat suatu aplikasi yang menangani keuangan / akuntasi. Dimana 

aplikasi ini yang mencatat semua transaksi yang terjadi, sampai aplikasi ini 

dapat membuat suatu laporan keuangan. Sehingga pemilik dapat periksa 

laporan keuangan secara mudah, dan diharapkan tidak ada lagi kesalahan 

dan kehilangan dalam pembuatan laporan keuangan. 

4.2 Saran 

Setelah dilakukan analisa dan memberi arahan mengenai penerapan 

teknologi informasi, selanjutnya diharapkan dapat mengimplementasikan 

aplikasi yang akan dibuat. Dalam hal tersebut perusahaan perlu membentuk 

1 team yang memang khusus menangani teknologi informasi dengan 

demikian perusahaan dapat berkembang secara teknologi. Setelah itu 

perusahaan perlu mempersiapkan asset – asset yang mendukung. Dengan 

demikian perusahaan diharapkan dapat berkembang 
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secara teknologi. Untuk sementara aplikasi yang akan dibuat oleh 

perusahaan adalah aplikasi keuangan yang akan mencatat dan  melaporkan 

laporan keuangan perusahaan. Diharapkan aplikasi dapat di 

implementasikan sebaik mungkin. Setelah aplikasi berjalan dengan baik, 

perusahaan perlu membuat suatu aplikasi yang dapat membantu pelanggan 

secara langsung dalam pemasangan iklan. Mungkin perusahaan dapat 

membuatkan aplikasi web dimana pelanggan tidak perlu datang ke kantor 

balai iklan bila ingin memasang iklan, melainkan mengakses melalui internet, 

pelanggan dapat memasang langsung iklan. Hanya saja perusahaan perlu 

memahami dengan benar, kebutuhan pelanggan yang ada saat ini, sehingga 

aplikasi tersebut kelak tidak  akan menjadi sia – sia. 
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