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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya, 

maka pada bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan yang sehubungan 

dengan permasalahan dan memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan masukan 

serta pertimbangan yang bermanfaa dalam melaksanakan kegiatan penjualan pada  

PT ESBE NIAGA Baturaja. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. PT ESBE NIAGA Baturaja telah melakukan kegiatan administrasi untuk 

operasional pergudangan dalam hal penjualan barang dagangnya berupa 

semen namun pada saat pelaksanaan pencatatan masih dilakukan terpisah-

pisah atau tidak dalam satu tempat (sheet) pengolah. Pengerjaan yang rumit 

seperti dalam hal ketika pembuatan rekap pengeluaran harian/bulan/tahun 

yang mesti diolah atau di hitung ulang oleh administrator.  

2. Penerapan aplikasi administrasi persediaan gudang menggunakan Visual 

Basic .NET sangatlah mudah dilakukan karena karyawan bagian gudang 

hanya perlu memasukan (menginput) data yang berkaitan dengan gudang 

seperti barang masuk dan barang keluar, serta menginput data untuk surat 

izin jalan ke dalam form untuk gudang dan data-data tersebut diolah secara 

otomatis oleh sistem aplikasi administrasi persediaan gudang. Selain itu 

dengan menggunakan aplikasi administrasi persediaan gudang 

menggunakan Visual Basic .NET karyawan bagian gudang juga dapat 

melakukan pengecekan persediaan, penambahan maupun pengurangan 

persediaan untuk barang keluar, membuat rekapitulasi barang masuk 

maupun keluar lebih cepat, mudah dan efektif.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

sebagai masukan kepada PT ESBE NIAGA Baturaja yaitu: 

1. PT ESBE NIAGA Baturaja sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk 

menggunakan aplikasi administrasi persediaan gudang yang 

terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi yang dapat mempermudah 

pekerjaan serta tidak membuat pekerjaan ganda atau rumit, agar pengolahan 

data gudang dan kegiatan administrasinya menjadi lebih cepat dan akurat, 

sehingga kualitas informasi yang dihasilkan lebih baik. Aplikasi admnistrasi 

persediaan gudang dengan menggunakan Visual Basic .NET yang dibuat ini 

dapat menjadi pertimbangan untuk digunakan oleh perusahaan.  

2. PT ESBE NIAGA Baturaja sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu 

kepada karyawan bagian gudang sebelum menggunakan aplikasi 

administrasi persediaan gudang dengan Visual Basic .NET, karena tanpa 

adanya sosialisasi maka penerapan aplikasi administrasi gudang yang 

menggunakan Visual Basic .NET tersebut tidak akan berjalan dengan lancar.  


