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Bab 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kondisi perusahaan yang berjalan, 

masalah yang dihadapi serta sistem yang diusulkan untuk menjawab permasalahan 

perusahaan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem pengolahan data yang terintegrasi, diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai penjualan, piutang dagang, dan persediaan 

secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga dapat memberikan informasi berupa 

laporan yang akan mendukung pihak manajemen dalam proses pengambilan 

keputusan. 

2. Dari hasil analisis industri dengan model lima kekuatan porter dapat disimpulkan 

bahwa CV. Primakarya Lajumandiri berada pada segmen industri yang aktraktif. 

Pilihan strategi dari hasil analisis SWOT menghasilkan pilihan strategi perbaikan 

jasa saat ini dengan meningkatkan kualitas pelayanan dengan pembangunan 

sistem informasi terintegrasi yang diusulkan akan mendukung sistem operational 

yang berjalan saat ini dalam mengoptimalkan kinerja internal perusahaan. 

3. Hasil analisis faktor internal dan eksternal perusahaan dapat disimpulkan bahwa 

CV. Primakarya Lajumandiri berada di posisi pertahankan dan pelihara. 

Sehingga Strategi yang dapat digunakan adalah berupa strategi penetrasi pasar, 

dan strategi pengembangan produk. Dimana untuk CV. Primakarya Lajumandiri, 

strategi penetrasi pasar merupakan strategi yang tepat digunakan. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan ini bergerak dibidang jasa dan CV. Primakarya 
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Lajumandiri menyadari pentingnya pemberian pelayanan yang terbaik 

dibandingkan pengembangan produk.  

4. Dengan adanya analisis kredit dan titik pemesanan kembali (reorder point) 

diharapkan dapat membantu perusahaan terhindar dari masalah pemberian kredit 

secara berlebihan dan kekurangan stok ataupun kelebihan stok barang. Dengan 

penerapan sistem informasi ini diharapkan dapat membatasi pemberian limit 

kredit setiap pelanggan dan proses pencatatan persediaan yang lebih akurat 

karenadata persediaan langsung ter-update berkurang atau bertambah secara real 

time jika ada barang masuk dan keluar, sehingga tidak ada lagi masalah 

pembelian stok persediaan yang tidak tepat. 

5. Dengan analisis sistem yang ada, dilakukan sebuah perancangan atas sistem yang 

baru dan diharapkan sistem tersebut dapat memperbaiki sistem lama yang 

berjalan saat ini dan mengoptimalkan proses bisnis perusahaan. 
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5.2 Saran  

Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk lebih menunjang 

penerapan sistem informasi manajemen antara lain: 

1. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi di bidang sistem informasi secara rutin, 

yang mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan sistem dari 

waktu ke waktu dan melakukan perbaikan serta pengembangan kearah yang lebih 

baik dari sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan. 

2. CV. Primakarya Lajumandiri perlu mengembangkan sebuah sistem aplikasi berbasis 

web untuk meningkatkan daya saing dan kompetitif perusahaan. 

3. CV. Primakarya Lajumandiri perlu mengembangkan sebuah sistem pengadaan 

barang yang terhubung dengan pihak supplier agar menjaga ketersediaan persediaan 

yang cukup. 

  

 

 

 

 

 

 


