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BAB  5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

 Setelah dilakukan analisis dan perencanaan Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku 

pada PT. Indo Surya Kencana, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kelemahan yang di miliki perusahaan dengan sistem berjalan saat ini terletak pada  

sistem informasi persediaan bahan baku dimana  perusahaan tidak  memiliki sebuah 

aplikasi sistem informasi khusus sehingga seluruh  proses keluar masuknya bahan baku 

ini masih dilakukan secara manual. Aplikasi yang digunakan masih menggunakan 

microsoft exel, sehingga menyulitkan karyawan gudang dalam pengolahan persediaan 

bahan baku. 

2. Rancangan sistem informasi persediaan bahan baku pada PT. Indo Surya Kencana, 

Tangerang bertujuan agar jumlah dan laporan akhir / awal bahan baku dapat ditangani 

dengan baik dan akurat. 

3. Implementasi sistem informasi persediaan bahan baku pada PT. Indo Surya Kencana, 

Tangerang dapat melakukan pengoperasian sistem yang baru secara bersamaan dengan 

sistem yang lama selama periode tertentu sampai sistem yang lama tidak dipakai lagi 

4. Pengujian perangkat lunak sistem informasi persediaan bahan baku dapat berjalan 

dengan baik dan bebas dari kesalahan sintak dan secara fungsional mengeluarkan hasil 

yang diharapkan. 

 

5.2 Saran 

 

 Adanya kesadaran bahwa sistem yang ada masih mempunyai banyak kelemahan 

sehingga dibutuhkan saran-saran dan masukan dari penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan kinerja, dan pengefisienan pekerjaan pada PT. Indo Surya Kencana, 

Tangerang terutama pada bagian gudang import bahan baku / material tentang persediaan 

bahan baku, PT. Indo Surya Kencana, Tangerang harus berani merubah sistem yang ada 

dengan sistem yang lebih baik dan Profesional. 
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2. Perlu dilakukannya backup data untuk menjaga jika ada data yang hilang atau program 

terinfeksi virus sehingga tidak terlalu mengganggu kinerja perusahaan. 

3. Adanya pelatihan khusus terhadap pengguna sistem atau aplikasi program persediaan 

barang, sehingga pengguna dapat mengenal dengan baik system program informasi ini. 

4. Adanya pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibuat agar sistem tetap terjaga dengan 

baik, dengan cara melakukan perbaikan pada sistem apabila terjadi kesalahan atau error 

pada program aplikasi tersebut. 

5. Sebaiknya perusahaan menerapkan Sistem Informasi Persediaan berupa aplikasi 

software khusus, karena akan memberikan banyak manfaat dalam peningkatan kinerja, 

memberi kemudahan dan kecepatan sehingga mengefisiensikan proses bisnis perusahaan 

untuk menghadapi jumlah kegiatan per hari yang semakin  banyak  seiring  dengan  

perkembangan  perusahaan. Dimana dengan sistem yang sudah terkomputerisasi tersebut 

data-data yang dicatat secara manual akan diinput dan disimpan ke dalam database. 

Saran ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perusahaan  untuk mengembangkan 

perusahaan serta dalam memasarkan produknya. 


