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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada BAB VI bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

berkaitan dengan Sistem Informasi Inventory dan Pengajuan Barang di PT.LEN 

Industri, sebagai berikut: 

6.1 Kesimpulan 

 Dari pelaksanaan tugas akhir dan sistem informasi inventory dan 

pengendalian barang di PT.LEN Industri mulai dari tahap analisis, perancangan 

sampai dengan implementasi sistem, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem yang dibangun telah dapat digunakan oleh semua unit bagian di 

PT.LEN Industri dan mampu mempermudah proses pendataan daftar 

permintaan barang yang masuk ke Bagian Logistik dari tiap unit bagian, dan 

sistem sudah dapat menampilkan status dari daftar permintaan barang yang 

telah dibuat oleh  user. Pemberitahuan status melalui e-mail dan melalui 

sistem ini. 

2. Sistem berhasil meningkatkan pendistribusian barang sesuai dengan daftar 

permintaan barang yang masuk ke Bagian Logistik 

3. Sistem yang dibangun telah dapat meningkatkan pencatatan data barang oleh 

Bagian Logistik serta pencatatan pendistribusian barang menjadi lebih 

terorganisir, serta sistem berhasil menampilkan data laporan baik itu dari data 

permintaan barang dan data pendistribusian barang. 

 

6.2  Saran 

 Adapun saran-saran yang ingin disampaikan guna mengatasi kekurangan 

pada aplikasi ini dan untuk pengembangan lebih lanjut bagi pembaca tugas akhir 

ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan pengembang dapat melakukan penambahan jenis persediaan 

data barang yang tidak hanya meliputi ATK(Alat Tulis Kantor) saja. Dan 

setelah proses pengisian form permintaan, maka form permmintaan yang 
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dibuat dapat langsung terintegrasi dengan layanan web service server 

supplier. 

2. Diharapkan pengembang dapat melakukan alat bantu seperti scan barcode 

untuk melakukan proses penambahan data barang. 

3. Aplikasi  ini dapat dikembangkan dengan menyampaikan status daftar 

permintaan barang dengan menggunakan media sms kepada user, yang 

nantinya sistem dapat langsung mengirimkan status melalui sms. 

4. Aplikasi ini dapat dikembangkan untuk mengolah keseluruhan data yang tidak 

hanya meliput data pendistribusian dan data persediaan pengadaan serta dapat 

terintegerasi dengan semua data yang ada di PT.LEN Industri ini. 

 


