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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan mengenai Sistem Informasi 

Manajemen di CV.Rocksider, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya: 

1. Struktur organisasi dirancang kembali untuk memperjelas posisi 

setiap karyawan. Bagian Administrasi ditambahkan untuk mengatur 

keuangan perusahaan. 

2. Usulan tampilan program akan memberikan alert kepada kepala 

pemasaran & penjualan mengenai jadwal penagihan piutang. 

3. Pencatatan pesanan konsumen jauh lebih cepat dan akurat jika 

menggunakan program di komputer. 

4. Dengan adanya database lengkap mengenai supplier dan konsumen 

membuat aliran informasi lebih cepat dan akurat. 

5. Tidak sesuainya data produk yang ada di gudang dengan kenyataan di 

gudang dikarenakan tidak tersedianya database yang akurat dan 

dapat diakses dengan cepat. 

6. Kelemahan prosedur saat ini berdasarkan metode PIECES : 

Prosedur Pemesanan Produk oleh Konsumen 

• Tidak ada tahapan pengecekan piutang sebelum konsumen 

melakukan transaksi yang berikutnya. 

• Tidak ada dokumen atau formulir pada saat konsumen memesan 

produk (daftar pesanan konsumen) 

• Lambatnya pengecekan digudang pada saat kepala pembelian 

membuat PO 

Prosedur Pengeluaran dan Pemasukan Produk di Gudang 

• Tidak dilakukannya pengecekan kembali ketika produk datang 

dari kantor cabang ke gudang 
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• Tidak ada dokumen yang mendukung kontrol dari perpindahan 

produk ke gudang (surat jalan) 

Prosedur Penagihan Piutang Konsumen 

• Distribusi pekerjaan yang belum jelas mengenai siapa yang 

melakukan penagihan piutang 

• Tidak adanya alert yang mengingatkan tanggal jatuh tempo 

pembayaran piutang konsumen 

• Tidak ada database atau rekaman pembelanjaan yang dilakukan 

oleh konsumen 

7. Usulan rancangan sistem informasi yang diberikan untuk perusahaan, 

yaitu : 

• Prosedur usulan dirancang untuk mengatasi permasalahan yang 

ada di setiap prosedur, dengan peninjauan pendistribusian beban 

kerja yang diberikan kepada setiap bagian yang ada di 

CV.Rocksider. Perancangan yang diusulkan melibatkan struktur 

organisasi yang perlu dirancang kembali untuk mendukung 

perancangan yang sudah disusun. 

• Pengadaan dokumen baru yakni BTB (Bukti Terima Barang). 

BTB dirancang untuk mendukung kesepakatan antara kantor 

cabang dan bagian gudang pada prosedur pengeluaran dan 

pemasukan produk di Gudang. 

• Penggunaan sistem yang terkomputerisasi, yaitu sistem LAN 

(Local Area Network) untuk mempermudah pekerjaan yang 

dilakukan pada perusahaan ini. Selain itu, penggunaan sistem ini 

mempercepat penyampaian informasi penting ke seluruh bagian 

yang terkait. 

• Usulan Interface program dirancang untuk menampilkan atribut 

yang penting untuk diinformasikan.  
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6.2 Saran  

 Dari kesimpulan yang sudah dibuat, penulis ingin memberikan saran, yaitu  

Penelitian lanjutan mengenai kelemahan prosedur pemesanan barang 

kepada supplier, identifikasi permasalahan yang ada dan memberikan 

usulan untuk melengkapi usulan pada penelitinan yang sudah dilakukan. 

Penelitian lanjutan lain sebaiknya mengenai benefit cost dari rancangan 

sistem informasi yang diusulkan. 

 


