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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan 

yang ada dalam penulisan laporan akhir ini. Maka secara garis besar dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Sebelum adanya analisa ini, pengolahan dan penginputan data pencapaian 

target penjualan masih menggunakan sistem manual, dengan dibuatnya aplikasi 

ini sekiranya dapat mempermudah pegawai PT. Astra International Tbk. – 

Honda Cabang Basuki Rahmat Palembang dalam menginputkan data yang 

dibutuhkan yang dapat dipergunakan untuk dicetak sesuai dengan kebutuhan 

yang diperlukan. 

2. Dengan adanya aplikasi pengolahan data pencapaian target penjualan ini data 

prospek yang diinputkan akan melakukan link secara otomatis sehingga 

mempermudah pihak admin dan kepala cabang dalam memantau kegiatan 

salesman dan sales counter yang melakuka kegiatan operasional diluar kantor. 

3.  Aplikasi pengolahan data pencapaian target penjualan PT. Astra International 

Tbk. – Honda Cabang Basuki Rahmat Palembang ini dibuat menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL yang dapat diakses oleh 

pihak admin yaitu bagian penjualan dengan tampilan yang terdiri dari form 

login, tampilan home, tampilan input sales, tampilan halaman prospek, 

tampilan halaman transaksi, tampilan halaman capaian target serta logout.  

 

5.2  Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan uraian pada bab 

sebelumnya dan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penulisan laporan 

akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Hendaknya pegawai PT. Astra International Tbk. – Honda Cabang Basuki 

Rahmat Palembang menerapkan aplikasi yang telah dihasilkan sehingga 
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aplikasi ini dapat membantu proses pengolahan data capaian target dan 

transaksi yang dapat diakses secara online.  

2. Program ini jauh dari sempurna, oleh karena itu harus dilakukan perbaikan lagi 

serta pembelajaran yang lebih mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

program ini dan diharapkan dapat dikembangkan kembali seperti 

ditambahkannya batas akhir pemantauan prospek. 

3. Sebelum program tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 

diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan yang diberi tugas 

menjalankan program tersebut agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan 

dalam melakukan proses pengolahan data. 


