
 
 
  

Politeknik Negeri Sriwijaya 

 

  Bab V Kesimpulan dan Saran 

64 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya 

dalam penulisan Laporan Akhir ini, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu: 

1. Aplikasi Pengolahan Data Distribusi Farmasi Berbasis Web pada PT Mega 

Mulia Pharma Palembang ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 

menggunakan database MySQL yang terdiri dari tampilan halaman hak akses 

admin dan tampilan halaman hak akses fakturis. 

2. Dengan adanya aplikasi yang baru dapat mengurangi hambatan dalam 

pengolahan data distribusi farmasi pada PT Mega Mulia Pharma Palembang 

dan data yang dihasilkan pun menjadi lebih efesien. Dan juga dapat 

mempercepat dan mempersingkat waktu dalam proses pengolahan data 

distribusi farmasi berbasis web pada PT Mega Mulia Pharma Palembang. 

3. Dengan aplikasi pengolahan data distribusi farmasi berbasis web ini 

memungkinkan admin atau adm.head officer dapat mengolah data supplier dan 

data customer serta penginputan harga jual. Tidak hanya itu saja, adm fakturis 

juga dapat mengolah data pembelian dan data penjualan secara komputerisasi. 

  

5.1. Saran 

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan pada akhir penulisan Laporan 

Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya pegawai pada PT Mega Mulia Pharma menerapkan aplikasi yang 

telah dihasilkan sehingga aplikasi ini dapat membantu proses pengolahan data 

distribusi farmasi berbasis web pada PT Mega Mulia Pharma Palembang. 

2. Diharapkan juga pegawai yang diberi tanggung jawab terhadap aplikasi ini 

dapat diberikan pelatihan agar bisa lebih memahami penggunaan aplikasi ini 

dan dapat menambah wawasan pegawai tersebut mengenai perkembangan 

aplikasi yang ada. 
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3. Penulis menyarankan kepada PT Mega Mulia Pharma Palembang agar sistem 

yang baru yang telah dibuat oleh penulis dapat dikembangkan atau diperbaiki 

lagi oleh PT Mega Mulia Pharma Palembang dikarenakan penulis menyadari 

bahwa sistem yang telah dibuat oleh penulis masih memiliki kekurangan 

didalamnya. 

4. Untuk menjaga data-data dan aplikasi ini, sebaiknya melakukan back up data 

ke sistem penyimpanan lain dan sistem perawatan yang baik untuk 

menghindari adanya kerusakan sistem pada aplikasi ini. 


