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BAB VI 

PENUTUP 

VI.1. Kesimpulan 

 Setelah mengadakan studi kasus pada PT. Dirgaputra Ekapratama dan membuat 

program aplikasi, maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Berikut ini beberapa hal 

yang dapat penulis simpulkan berdasarkan sudut pandang dari studi kasus pada PT. 

Dirgaputra Ekapratama. 

1. Sebelumnya PT. Dirgaputra Ekapratama hanya melakukan penjualan barang 

secara eceran dengan manual. 

2. Penyimpanan data pelanggan dan data barang sekarang dapat dilakukan secara 

otomatis kedalam database sehingga dapat tersimpan dengan aman dan rapi(Lihat 

sub bab V.1 Tentang Menu Admin, Gambar V.4 dan Gambar V.13 dan sub bab 

V.2 Menu Kasir, Gambar V.36). 

3. Pencarian barang sekarang dapat dilakukan secara otomatis sesuai keperluan, 

dapat mencari barang sesuai kategori yaitu terdapat pada aplikasi master 

pelanggan dan master barang pada combobox cari(Lihat sub bab V.1. Menu 

Admin, Gambar V.8-V.11, V.16-V.19 dan sub bab V.2 Menu Kasir, Gambar 

V.40-V.42). 

4. Aplikasi dapat mencetak faktur dan laporan-laporan lainnya untuk keperluan 

dokumentasi(Lihat sub bab V.1 Menu Admin, Gambar V.27-V.33). 
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5. Aplikasi dapat membuat laporan penjualan yang menyertakan diagram untuk 

menampilkan barang terlaku dijual(Lihat sub bab, Gambar V.33). 

6. Aplikasi yang baru ini sudah terkomputerisasi sehingga dapat membantu dan 

lebih banyak menghemat waktu dalam kegiatan pencatatan dan laporan. 

7. Dengan aplikasi yang baru ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan 

tenaga kerja. Oleh karena itu sistem ini juga memerlukan sumber daya manusia 

yang lebih berkualitas dan bermutu untuk menjalankan sistem ini. 

8. Aplikasi yang baru ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan 

lebih lanjut terhadap berbagai aspek. 

VI.2. Saran 

 Berkaitan dengan aplikasi yang baru yang telah dibuat penulis, maka penulis juga 

menyumbangkan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam 

kelancaran dan mengatasi kendala-kendala pada proses penerapan aplikasi baru tersebut 

pada PT. Dirgaputra Ekapratama. 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi penjualan dan pembelian 

barang, dan inventori barang.  

2. Aplikasi akan lebih baik apabila ditambahkan lagi laporan-laporan keuangannya 

seperti: laporan pendapatan, laporan pengeluaran, laporan rugi-laba, laporan harga 

pokok penjualan, dan lain-lain. 

 


