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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

Dengan dibuatnya aplikasi sistem informasi pada toko Zoom Pet Care 

dapat menjawab beberapa kebutuhan dalam melakukan penyimpanan setiap 

transaksi yaitu : 

1. Dengan adanya aplikasi ini, dapat menghasilkan  suatu sistem informasi 

yang mempunyai fitur retur sehingga dapat melakukan pencatatan dan 

pengolahan data retur pada pembelian dan penjualan yang dulunya 

manual menjadi terkomputerisasi. 

2. Dengan dibuatnya aplikasi ini, dapat menghasilkan suatu sistem yang 

dapat melakukan pencatatan dan pengolahan data grooming dan data 

penitipan hewan yang sesuai untuk meningkatkan kinerja dari toko Zoom 

Pet Care. 

3. Dengan dibuatnya aplikasi ini, dapat menghasilkan suatu sistem yang 

mampu mencetak nomor antrian secara otomatis yang berisi nomor 

antrian hewan yang akan digrooming, jam masuk dan jam selesai 

sehingga Customer tidak menunggu terlalu lama untuk mengambil hewan 

peliharaanya yang telah digrooming. 

4. Dengan dibuatnya sistem informasi akuntansi ini, dapat membantu 

perusahaan menjalankan operasional perusahaan dalam meningkatkan 

kinerja perusahaan dan mampu memberikan laporan-laporan yang 

diperlukan oleh perusahaan, serta dapat melakukan penjurnalan dan 

memposting transaksi secara otomatis.  

5. Dengan dibuatnya aplikasi ini, penyimpanan faktur penjualan, pembelian 

dan data akuntansi serta data pegawai yang sebelumnya dalam arsip – 

arsip menjadi terkomputerisasi diharapkan dapat mempermudah dalam 

pembuatan laporan-laporan yang saat ini belum ada sehingga kegiatan 
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pengolahan data-data yang dibutuhkan oleh toko Zoom Pet Care dapat 

berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.  

6. Dengan dibuatnya aplikasi ini,  pencatatan data dan kehadiran pegawai, 

waktu kedatangan, waktu pulang dibuat secara sistematis dan 

terkomputerisasi dengan barcode serta aplikasi ini dapat  menghitung gaji 

pegawai secara otomatis. 

Hasil akhir dari aplikasi ini dirasakan cukup untuk membantu 

perkembangan toko Zoom Pet Care di masa mendatang. 

6.2 Saran 

 Saran yang diberikan untuk pengembangan lebih lanjut dari sistem 

informasi toko Zoom Pet Care, antara lain : 

1. Secara garis besar aplikasi ini cukup mudah untuk dimengerti oleh 

pengguna, tetapi akan lebih baik lagi apabila dibuat lebih menarik lagi 

dalam segi tampilan dan tingkat kemudahan pemakaian atau user 

friendly dari aplikasi ini dapat ditingkatkan. Sehingga dapat memberikan 

kenyamanan kepada pengguna dalam aplikasi ini dan dapat menjangkau 

lebih banyak kalangan tanpa harus ada pelatihan khusus terlebih dahulu. 

2. Dengan sistem yang telah diterapakan penulis, diharapkan ada 

pengembangan sistem yang akan datang, yaitu sistem penjualan online 

untuk memperluas jangkauan penjualan dan mempermudah Customer 

dalam bertransaksi. 

3. Selalu melakukan backup database secara berkala untuk mengantisipasi 

hilang atau rusaknya database. 

4. Program aplikasi absensi pegawai yang pada saat ini menggunakan 

barcode, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperluas ruang 

lingkup dan batasan permasalahan dengan menggunakan finger print. 

5. Program ini dapat digunakan secara optimal jika toko mempersiapkan 

hardware pendukung berupa barcode reader untuk absensi pegawai. Jika 
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toko tidak memiliki barcode reader maka program ini tetap dapat dipakai, 

dimana absensi pegawai menggunakan metode entry komputer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


