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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada sub-sub bab 

sebelumnya, maka didapat suatu kesimpulan sebagain berikut: 

1. Aplikasi Laporan Penjualan Apartemen Sentraland Jakabaring ini dibuat 

dengan tujuan untuk mempermudah mengola data berbagi informasi yang 

sehubungan dengan laporan penjualan Apartemen Sentraland Jakabaring 

pada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Persero) 

Kantor Pemasaran Palembang Bagian Pemasaran secara online. 

2. Implementasi aplikasi ini terdiri dari bagian pemasaran melakukan login 

sebagai admin yang dapat mengelola data pelanggan, data apartemen, data 

penjualan, dapat mengunduh dan mencetak laporan. subbagian penjualan 

dan penagihan dapat melakukan login untuk input data uang muka dan data 

cicilan tunai yang merupakan bagian dari laporan penjualan yang sering 

diupdate. Bagian penjualan kantor pusat dapat melakukan login untuk 

melihat laporan penjualan apartemen sentraland Jakabaring.  

3. Hasil Output dari Aplikasi Laporan Penjualan Apartemen Sentraland 

Jakabaring adalah laporan penjualan apartemen jakabaring. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan  beberapa  kesimpulan  diatas,  penulis  memberikan  

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dan menjadi masukan yang 

bermanfaat bagi Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional 

(Persero) Kantor Pemasaran Palembang Bagian Pemasaran. Adapun beberapa 

saran yang penulis sampaikan pada Perusahaan Umum Pembangunan 

Perumahan Nasional (Persero) Kantor Pemasaran Palembang Bagian 

Pemasaran berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-

bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibuat agar dapat diterapkan sehingga diharapkan dapat 
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membantu karyawan dalam melakukan pengolahan data penjualan 

apartemen Jakabaring. 

2. Aplikasi ini masih belum sempurna, oleh karena itu harus dilakukan 

perbaikan lagi serta pembelajaran yang lebih mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan aplikasi ini. 

3. Sebelum  aplikasi  tersebut  diimplementasikan  dan  dioperasikan,  

sebaiknya diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada para karyawan 

Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Persero) Kantor 

Pemasaran Palembang Bagian Pemasaran yang akan menggunakan sistem 

tersebut agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan. 


