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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Persiapan yang perlu dilakukan dalam proses implementasi adalah 

memahami terlebih dahulu proses bisnis yang ada didalam perusahaan lalu 

melakukan analisis data untuk menentukan data-data apa saja yang 

diperlukan dan digunakan didalam aplikas Openbravo ERP. Setelah itu 

mengumpulkan data-data dari perusahaan yang akan digunakan didalam 

Openbravo ERP. Data-data perusahaan diambil dari data-data yang ada 

pada aplikasi perusahaan sebelumnya yaitu data dari aplikasi MYOB 

accounting.  

   

  Dalam proses implementasi Openbravo ERP di PD.Sumur Sari 

dilakukan beberapa langkah, yaitu melakukan installasi aplikasi Openbravo 

ERP pada komputer perusahaan. Lalu melakukan konfigurasi awal pada 

aplikasi Openbravo ERP. Setelah konfigurasi awal telah dilakukan, penulis 

melakukan konfigurasi pada modul-modul yang digunakan. Kemudian 

memasukkan data-data perusahaan yang dibutuhkan ke tiap modul.  

 

  Ujicoba yang dilakukan pada modul-modul pada aplikasi Openbravo 

ERP yaitu dengan menjalankan menu-menu yang ada pada tiap modul yang 

diimplementasi sesuai dengan User Manual yang telah dibuat didalam Bab 

IV dan penulis juga melakukan beberapa test case yang telah dibuat didalam 

Bab V. 

  Dari hasil implementasi aplikasi Openbravo ERP kedalam 

perusahaan dapat mengatasi beberapa permasalahan yang telah disebutkan 

didalam Bab I, diantara nya adalah permasalahan integrasi. Dengan adanya 

implementasi ini, setiap modul yang diimplementasikan dapat berjalan dan 

terhubung satu sama lain. Lalu pada masalah data keuangan yang belum 

akurat, dengan adanya implementasi ini laporan dari data-data keuangan 

dapat dihasilkan dengan detail dari sebuah dokumen/transaksi yang telah 

dilakukan didalam Openbravo ERP. 



164 

Universitas Kristen Maranatha 

 Dalam proses implementasi Openbravo ERP ini mungkin ada data-

data atau konfigurasi yang terlewatkan. Jika memang ada, diharapkan untuk 

melakukan input data atau melakukan konfigurasi yang sesuai dengan 

kebutuhan bisnis perusahaan. Pada User Manual yang telah dibuat, jika ada 

kekurangan atau belum lengkap penjelasannya diharapkan untuk 

melengkapi User Manual tersebut agar dalam menjalankan aplikasi 

Openbravo ERP di tiap modulnya dapat berjalan dengan lancar.  

 Untuk modul Sales Management, disarankan melakukan modifikasi 

atau konfigurasi pada sistem tersebut misal jika ada error atas input an yang 

telah dilakukan oleh user seperti membuat pesanan penjualan barang yang 

melebihi stok barang yang ada digudang maka sistem akan secara otomatis 

akan menampilkan pesan error tersebut bahwa stok di gudang tidak 

memadai atau mencukupi untuk melakukan transaksi tersebut. Sedangkan 

untuk modul Financial Management, diperlukan juga modifikasi atau 

konfigurasi pada sistem agar input an yang dilakukan user ada batasan 

minimum dan maksimum sehingga user tidak bisa secara sembarangan 

melakukan input nilai ke dalam sistem. Jika user melakukan input data 

melebihi atau kurang dari batasan maka sistem akan menampilkan pesan 

bahwa input nilai yang dilakukan melebihi atau kurang dari batasan yang 

telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


