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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada CV. Pati Karya 

Palembang serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi Pengolahan Data Keuangan pada CV. Pati Karya Palembang 

Berbasis Web ini terdiri dari Halaman Admin, Bagian Produksi, dan 

Pemilik. Halaman admin sendiri diakses melalui website yang terdiri dari 

dashboard, master data produk, bahan baku, tenaga kerja, biaya lain-lain, 

biaya overhead pabrik, data pesanan, laporan produksi, laporan laba kotor. 

Halaman bagian produksi sendiri diakses melalui website terdiri dari 

dashboard dan data produksi. Halaman pemilik sendiri diakses melalui 

website terdiri dari dashboard, master data produk, bahan baku, tenaga 

kerja, biaya lain-lain, biaya overhead pabrik, data pesanan, data produksi, 

data pengguna, laporan produksi, laporan laba kotor. Aplikasi Pengolahan 

Data Keuangan pada CV. Pati Karya Palembang Berbasis Web ini dibuat 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP menggunakan text editor 

Sublime Text serta menggunakan MySQL sebagai database. 

2. Pada aplikasi ini Bagian Produksi dapat melakukan proses perhitungan 

produksi dengan mudah, cepat, dan murah. 

3. Pada aplikasi ini Pemilik dapat mengetahui biaya dalam melakukan 

produksi produk berdasarkan pesanan pelanggan, dapat mengetahui laba 

yang diperoleh dan dapat mencetak laporan laba kotornya. 

 
 
5.2. Saran 
 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi CV. Pati 

Karya Palembang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
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1. Disarankan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut guna melakukan 

pengembangan sistem agar menjadi sistem yang lebih baik. 

2. Perlu diberikan pengenalan dan pelatihan terhadap para pengguna sistem agar 

terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam pengoperasian sistem, dan 

sebaiknya melakukan back-up data ke sistem penyimpanan lain. 

3. Mengingat waktu dalam penyusunan laporan ini yang relatif singkat sehingga 

ada beberapa poin  yang mungkin belum di bahas oleh penulis, oleh karena 

itu penulis berharap agar nantinya laporan ini dapat di kembangkan oleh 

pihak-pihak yang membutuhkan. 

 


