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Bab VI Simpulan dan Saran 
 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan pembuatan Sistem Informasi Penjualan Pembelian 

Inventori Akuntasi Absensi dan Penggajian Pegawai pada CV.Varkabayak 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Melalui  fitur data bahan, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data bahan baru, mengubah data bahan yang sudah ada 

dan menghapus data bahan. 

b. Melalui  fitur data supplier, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data supplier baru, mengubah data supplier yang sudah 

ada dan menghapus data supplier. 

c. Melalui  fitur data konsumen, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data konsumen baru, mengubah data konsumen yang 

sudah ada dan menghapus data konsumen. 

d. Melalui fitur data pembelian, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data pembelian baru dan melihat transaksi pembelian yang 

telah dilakukan. 

e. Melalui fitur data penjualan, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data penjualan baru dan melihat transaksi penjualan yang 

telah dilakukan. 

f. Melalui  fitur data pegawai, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data pegawai baru, mengubah data pegawai yang sudah 

ada dan menghapus data pegawai. 

g. Melalui  fitur data jabatan, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data jabatan baru, mengubah data jabatan yang sudah ada 

dan menghapus data jabatan. 
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h. Melalui  fitur data izin, maka akan memudahkan user untuk memasukkan 

data izin baru, mengubah data izin yang sudah ada dan menghapus data 

izin. 

i. Melalui  fitur data laporan, maka akan memudahkan user untuk melihat  

data laporan yaitu : laporan penjualan, laporan pembelian, laporan 

absensi, laporan gaji, laporan jurnal umum, laporan necara saldo dan 

laporan laba rugi. 

j. Melalui fitur data COA, maka akan memudahkan user untuk 

memasukkan data COA baru, mengubah data COA yang sudah ada dan 

menghapus data COA. 

k. Melalui data cicilan,maka akan memudahkan user untuk melihat data 

cicilan yang harus dibayar. 

 

6.2 Saran 

Untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut dapat ditambahkan beberapa 

fitur atau beberapa tambahan security yang dapat membuat aplikasi ini 

menjadi lebih baik. Untuk lebih menjamin keamanan di dalam aplikasi ini, 

sebaiknya dilakukan maintenance security secara berkala, untuk meng-

update sistem keamanan yang ada di dalam aplikasi ini guna mencegah para 

hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengubah, 

mengambil ataupun menghapus data di dalam aplikasi ini. 

 

 

 

 

 


