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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Kesimpulan yang didapat dari sistem informasi pada CV. Siliwangi & 

Co. adalah: 

1. Membantu admin untuk dapat mengelola proses pembelian ke 

pemasok. Admin juga dapat mencetak pembelian dengan fitur cetak 

pembelian, sehingga admin tidak perlu mengisi surat pesanan ke 

pemasok dengan manual. Dengan adanya fitur masukan ke jurnal 

umum, akan mengurangi penginputan data di jurnal umum.  

2. Membantu admin untuk dapat mengelola proses penjualan ke 

pelanggan. Admin dapat memilih percetakan yang sebelumnya pernah 

dibuat, dan sistem akan menghitung harga setiap detail penjualan dan 

total harga dari setiap penjualan. Dengan adanya fitur mengelola 

jumlah selesai, Pengguna (admin,pemilik, dan karyawan) dapat 

mengetahui jumlah yang belum terselesaikan. Dengan adanya fitur 

masukan ke jurnal umum, akan mengurangi penginputan data di jurnal 

umum. 

3. Membantu admin untuk dapat mengelola data barang, baik 

pemakaiannya dengan fitur history pemakaian dan menghitung sisa 

jumlah stok barang. Untuk halaman mengelola data barang ini 

digunakan untuk menambah stok barang yang baru. Namun untuk 

menambahkan jumlah ,  admin harus melakukan pembelian untuk 

barang tersebut di fitur pembelian. Pemilik dan karyawan juga dapat 

melihat halaman ini, namun tidak dapat menambah, mengubah, atau 

menghapus data stok barang. 

4. Membantu admin atau pemilik untuk dapat mengelola laporan, yaitu 

laporan neraca saldo dan jurnal umum. Halaman neraca saldo hanya 

dapat dilihat berdasarkan periodenya, namun data-data neraca saldo 

berasal dari jurnal umum. Admin atau pemilik perlu memasukan manual 

untuk mengelola jurnal umum. Namun untuk penjualan yang dibayar 
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lunas dan pembelian yang dibayar lunas, sudah disediakan di fitur 

pembelian dan penjualan. Jika nomor akuntansi di jurnal umum tidak 

ada, Admin atau pemilik perlu menambah di halaman kelola nomor 

akuntansi dan memasukan golongan nomor akuntansi itu sebagai debit 

atau kredit. Golongan nomor akuntansi ini berguna untuk menentukan 

tambah kurang yang terjadi di neraca saldo. 

 

6.2 Saran 

Beberapa saran untuk mengembangkan aplikasi ini: 

1. Pencatatan Data Karyawan 

2. Pencatatan Data Presensi 

 

 

 

 

 


