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BAB 6. SIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab VI akan dibahas mengenai simpulan yang didapat 

berdasarkan hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian 

ini. 

 

6.1 Simpulan 

Setelah dilakukan analisis dan mempelajari hasil yang diperoleh pada 

bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aplikasi penjualan, pembelian, dan akuntansi berbasis desktop diberi 

beberapa validasi dan sistem login agar menjaga data pribadi user.  

2. User yang memiliki hak akses sebagai admin pada divisi akuntansi 

dapat menambah, mengubah, dan menghapus data account, 

melakukan import export data account, jurnal, dan jurnal pembalik, 

serta membuat dan mencetak laporan laba rugi dan data account. 

Sedangkan user yang memiliki hak akses sebagai staff pada divisi 

akuntansi dapat membuat jurnal dan buku besar. 

3. User yang memiliki hak akses sebagai admin pada divisi gudang 

dapat membuat nota debet, surat permintaan barang, bukti 

penerimaan barang, melakukan import export data barang dan nota 

debet, serta mengecek dan mencetak stok barang di gudang. 

Sedangkan user yang memiliki hak akses sebagai staff pada divisi 

gudang hanya dapat mengecek stok dan menerima barang masuk. 

4. User yang memiliki hak akses sebagai admin divisi pembelian dapat 

melakukan import export daftar barang dari supplier dan data 

pembelian barang, serta mencetak daftar barang dari supplier, laporan 

pembelian barang, dan PO berdasarkan no PO atau jangka waktu 

tertentu. Sedangkan user yang memiliki hak akses sebagai staff pada 

divisi pembelian dapat membuat, mengubah, dan menghapus data 

PO serta mencetak data PO. 

5. User yang memiliki hak akses sebagai admin pada divisi penjualan 

dapat membuat, mengubah, dan menghapus data customer, 
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melakukan import export data customer, penjualan, dan nota kredit, 

membuat surat jalan dan nota kredit, serta mencetak laporan 

penjualan barang dan faktur penjualan. Sedangkan user yang memiliki 

hak akses sebagai staff pada divisi penjualan dapat menambah, 

mengubah, dan menghapus data penjualan serta mencetak faktur 

penjualan. 

6. User yang memiliki hak akses sebagai admin divisi personalia dapat 

mengubah atau menghapus akun user, melakukan import export data 

user, dan mencetak user yang teregistrasi. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran-saran 

yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut : 

 

6.2.1 Saran untuk Pengembangan Aplikasi 

 Sebaiknya aplikasi ditambahkan fitur shortcut agar mempercepat 

aktivitas yang sedang dilakukan. 

 

6.2.2 Saran untuk Pelaksanaan Penelititan 

 Sebaiknya perusahaan mulai menggunakan aplikasi dalam 

menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari karena proses bisnis dalam 

perusahaan cukup besar. 

 

 

 


