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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan dari 

hasil analisis, perancangan, dan pengujian sistem Persediaan Barang di Nikitoko. 

Aplikasi ini membantu pemilik dan karyawan dalam mengolah dan menginput 

data barang yang ada di toko agar pemilik dan karyawan bisa menyimpan dan 

memudahkan dalam pekerjaannya. Sistem persediaan barang ini memilik fitur 

berbagai macam yang memiliki 2 aktor yaitu pemilik sebagai admin dan 

karyawan , aktor pemilik memiliki fitur seperti input data barang, supplier, 

transaksi barang masuk dan keluar, laporan, jenis barang merk barang, 

manajemen user. Dan aktor karyawan hanya menginput data penjualan yang 

datanya akan masuk kedalam data transaksi barang keluar. 

Sistem ini bertujuan untuk memudahkan karyawan untuk mengelola 

pendataan barang masuk dan keluar yang ada di Nikitoko sehingga pemilik dan 

karyawan bisa mengurangi kesalahan dalam penulisan data yang ditulis didalam 

buku laporan. Dengan adanya sistem ini memudahkan karyawan dan pemilik 

dalam pengecekan data barang yang ada di nikitoko. 

Tingkat kelayakan sistem persediaan barang ini telah diuji dengan 

menggunakan pengujian black box oleh ahli media, ahli materi yang dilakukan 

oleh pemilik Nikitoko serta masyarakat umum dengan menyebar angket kepada 

20 responden. 

Berdasarkan tabel hasil pengujian yang dilakukan oleh satu ahli media 

mendapatkan nilai presentasi 96,26% ,satu ahli materi mendapatkan nilai 

93,33% dan 2 1  responden masyarakat mendapatkan 94,52% dapat 

disimpulkan bahwa Sistem Persediaan Barang ini sangat layak untuk 

digunakan. 

5.2 Saran 

Proses panjang pembuatan Tugas Akhir ini telah mampu menghasilkan sebuah 

sistem yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, untuk 
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pengembangan selanjutnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan 

mampu menjadi bagian terwujudnya sistem ini, diantaranya : 

Sistem persediaan barang ini masih bersifat sementara dan diharapkan dapat 

dikembangkan fitur fitur yang lebih terstruktur dalam melakukan penginputan 

data dan perlu adanya pengembangan sistem dengan tema penjualan agar 

masyarakat bisa membeli produk yang ada di nikitoko dengan mudah. 

Diharapkan sistem ini bisa dikembangkan lagi dengan penambahan fitur yang 

bermanfaat untuk pengelolaan yang ada di Nikitoko dan fitur laporan butuh 

dikembangkan lagi agar pemilik bisa dengan mudah menyortir laporan setiap 

harinya. 




