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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

       Berdasarkan Laporan yang telah penulis buat pada bab sebelumnya, ada 

beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, antara lain: 

1. PT Erlangga dalam melakukan pencatatan dan pembuatan laporan 

penjualan menggunakan Aplikasi Microsoft Exel. Aplikasi Microsoft 

Exel dirasakan kurang efektif karena sistem pencatatan dan pembatan 

laporannya dilakukan satu persatu, jadi waktu yang diperlukan cukup 

lama untuk proses pengerjaannya. Pencatatan menggunakan Microsoft 

Exel dilakukan oleh PT Erlangga fungsinya hanya untuk menghitung 

total jumlah barang dan harga dengan menggunakan rumus exel, dan 

untuk pembuatan laporannya, PT Erlangga harus mengetik ulang laporan 

baru agar laporan per enam bulan yang di laporakan sales tersusun secara 

rapi. Dari segi keamanan, aplikasi Microsoft Exel ini juga kurang 

terjamin, karena tidak ada form login yang digunakan, data yang telah 

terhapus juga susah untuk dikembalikan karena tidak adanya database 

yang digunaan apabila terhapus. 

 

2. Dengan adanya kelemahan-kelemahan dari Microsoft Exel, maka penulis 

membuat aplikasi pengolahan data penjualan buku untuk SMA pada PT 

Erlangga Cabang Kayuagung dengan menggunakan Aplikasi Visual Basic 

6.0 dan menggunakan database Microsoft Acess. Pencatatan data yang 

dilakukan adalah seperti pencatatan data buku, sales, konsumen, dan data 

penjualan pada PT Erlangga. Aplikasi ini dibuat untuk meminimalisir 

kesalahan yang sering terjadi karena pada pengolahan data sebelumnya 

masih menggunakan Microsoft Exel dan pencatatannya dilakukan secara 

manual. Dengan adanya aplikasi Visual Basic 6.0 ini diharapkan agar 
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pencatatan yang dilakukan lebih efektif, efisien dan menghasilkan hasil 

yang relevan. 

 
 

5.2 SARAN 

       Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, ada 

beberapa saran yang bisa dijadikan bahan masukkan yang bermanfaat bagi PT 

Erlangga Cabang Kayuagung, antara lain: 

1. Sebaiknya PT Erlangga mengalihkan aplikasi yang selama ini digunakan 

yaitu aplikasi Microsoft Exel ke aplikasi Visual Basic 6.0 

 

2. Dengan adanya aplikasi Visual Basic 6.0 diharapkan dapat membantu 

karyawan dalam melakukan pengolahan data penjualan buku untuk SMA 

agar lebih efektif dan efisien. 

 

 

  

 

 


