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BAB 5 

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari analisis dan pembahasan dari 

House Of Blazer adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pencatatan persediaan yang masih manual yaitu pencatatan 

menggunakan logbook  yang telah diatasi dengan perancangan sistem 

persediaan secara terkomputerisasi. 

2. Perhitungan persediaan yang masih secara manual yang telah diatasi dengan 

perancangan sistem persediaan secara terkomputerisasi dan perbaikan 

dokumen. 

3. Tidak adanya dokumen kartu stok yang mengakibatkan bagian gudang tidak 

dapat mengelola stok persediaan yang ada di dalam gudang yang telah diatasi 

dengan pembuatan dokumen kartu stok serta dokumen-dokumen lain yang 

membantu dalam siklus persediaan seperti laporan penerimaan barang, nota 

serah terima barang dan nota retur. 

 

1.2 Keterbatasan  

Berdasarkan hasil penelitian, perancangan sistem informasi terkomputerisasi  

pada sistem persediaan House of Blazer. Pada House Of Blazer terdapat 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini tidak membuat serta membahas mengenai pembukuan 

akuntansi terkait penjualan seperti penjurnalan karena penelitian ini berfokus 

memberikan solusi untuk meminimalkan masalah-masalah pada sistem 

persediaan pada perusahaan House Of Blazer. 

2. Dalam penelitian ini, aplikasi sistem persediaan dapat digunakan penegriman 

ke satu cabang saja, dikarenakan sesuai dengan kondisi House Of Blazer pada 

saat sekarang dan untuk saat ini tidak adanya rencana untuk membuka cabang 

baru untuk beberapa tahun kedepan. 
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3. Pembahasan dalam penelitian ini tidak sampai pada tahap implementasi, tetapi 

peneliti tetap melakukan diskusi tahap implementasi dengan pihak House Of 

Blazer. 

4. Tidak ada pengaplikasian sistem untuk retur penjualan karena hampir tidak 

pernah terjadi retur penjualan pada House Of Blazer. 

 

1.3 Saran  

Saran pengembangan sistem yang dapat diberikan pada perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Menerapkan sistem persediaan secara terkomputerisasi dalam melakukan 

penginputan data, proses, dan output agar menjadi lebih akurat, tepat waktu. 

2. Sebelum melakukan perubahan dari sebelumnya yaitu manual  menjadi 

terkomputerisasi sangat disarankan untuk pengguna melakukan uji coba terlebih 

dahulu agar dapat memahami sistem tersebut. Selain itu diharapkan pengguna 

dapat mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diadakan oleh perusahaan agar 

nantinya sistem dapat diterpakan secara optimal, efektif, efisien dan tepat waktu. 

3. Apabila House Of Blazer mengalami pengembangan usaha yang menyebabkan 

perubahan struktur organisasi makan perlu adanya tambahan submenu master 

file jabatan dan apabila House Of Blazer mengalami pengembangan usaha 

hingga adanya pembukaan cabang baru maka perlu ditambahnya submenu 

master file cabang. Karena kedua hal ini berdampak pada aplikasi yang ada 

sekarang. 
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