
49 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil pengembangan sistem yang telah penulis lakukan, 

penulis mencoba membuat suatu kesimpulan dan mengajukan beberapa saran 

yang berhubungan dengan pembahasan yang telah dikemukakan di bab-bab 

sebelumnya. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem pencatatan penjualan tiket penumpang pada P.O Dea Mandiri 

Jaya (DMJ) di Palembang menggunakan 7 buah buku untuk setiap hari 

yang berbeda mulai dari hari senin sampai dengan minggu. Perhitungan 

rekapan penjualan tiket pada setiap harinya masih belum dilakukan 

secara sistematis untuk mendapatkan rekapan penjualan tiket penumpang 

per bulan. 

2. Pencatatan penjualan tiket penumpang pada P.O Dea Mandiri Jaya (DMJ) 

Palembang masih menggunakan sistem manual jika terjadinya 

pembatalan petugas harus memperbaiki pencatatan tersebut. Pencatatan 

penjualan tiket yang salah akan mempengaruhi laporan penjualan tiket 

penjualan baik harian maupun per bulan. Pembatalan pada tahun 2012 

dan 2013 mengalami pembatalan yang meningkat dan tahun 2014 

mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 0,5% dari tahun sebelumnya. 

.   

5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan dari 

sistem yang telah dibuat antara lain: 

1. P.O Dea Mandiri Jaya (DMJ)  sebaiknya menggunakan program 

Microsoft Excel 2007,  pengggunaan 7 buah buku untuk setiap hari yang 

berbeda dapat diganti dengan menggunakan sheet yang tersedia pada 
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program microsoft Excel 2007, untuk mendapatkan perhitungan rekapan 

per bulan maka setiap sheet hari mulai dari hari senin sampai dengan 

minggu harus saling terhubung dengan sheet bulan. Cara tersebut 

dilakukan agar petugas mendapatkan penjumlahan yang sistematis pada 

setiap rekapan pencatatan sheet per hari, dengan menggunakan sistem 

tersebut maka secara otomatis rekapan per bulan akan berubah.  

2. Sebaiknya P.O Dea Mandiri Jaya (DMJ) Palembang menggunakan sistem 

komputerisasi, jika terjadi pembatalan dari penumpang dengan 

menggunakan fungsi rumus yang terdapat di Microsoft Excel 2007 telah 

ditentukan maka secara otomatis perhitungan pencatatan penjualan tiket 

akan berubah pada rekapan pencatatan penjualan baik pencatatan 

penjualan tiket penumpang per hari maupun per bulan. Sistem yang 

digunakan tersebut setidaknya jauh lebih baik daripada menggunakan 

sistem manual sebelumnya, karena pada sistem ini pembatalan langsung 

cepat diketahui dan berubah secara otomatis. 


