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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Didalam pelaksanaan Tugas Akhir ini, yaitu Aplikasi Cash Flow 

Distro Depabric, dimulai dari tahapan analisis sistem, perancangan sistem 

serta pengujian sistem dan sampai tahap implementasi sistem, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pencatatan telah menggunakan komputer sehingga menghemat 

biaya untuk pembelian kertas, tinta dan alat tulis lainnya. 

2. Aplikasi ini membutuhkan biaya yang murah dibandingkan dengan 

aplikasi yang beredar di masyarakat luas saat ini, sehingga terjangkau 

untuk usaha menengah ke bawah. 

3. Informasi yang disampaikan berupa laporan data digital sehingga tidak 

perlu menyalin dari arsip. 

4. Dengan menggunakan sistem komputerisasi, setiap data yang tercatat pada 

laporan, tersimpan dengan baik. Sehingga pengguna bisa melakukan 

pengecekan kembali terhadap laporan. 

5. Dengan menggunakan aplikasi cash flow ini, dapat dilakukan monitoring 

terhadap rekaman penjualan harian, bulanan, dan tahunan. 

6. Dengan menggunakan aplikasi cash flow ini, penyetokan barang pada 

bagian inventori tepat pada waktu karena  memilki data yang akurat. 

7. Dengan menggunakan fitur Microsoft Excel, penghitungan dan pencatatan 

data sudah sangat akurat, sehingga laba ataupun rugi yang diperoleh 

perusahaan, bisa terkalkulasi dengan baik dan akurat. 
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6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi ini untuk kedepannya dapat disempurnakan lagi mengingat fitur-

fitur yang terdapat dalam microsoft excel sangatlah luas. 

2. Penerapan sistem cash flow yang di gunakan untuk merancang maupun 

pada aplikasi belumlah sempurna, diharapkan untuk kedepannya dapat 

dikembangkan lagi. 

3. Khusus untuk sheet “Keluar” pada aplikasi untuk kedepannya bisa 

disempurnakan lagi dengan aplikasi pendukung lainnya, seperti Visual 

Basic dll. 

4. Aplikasi cash flow yang dibuat sebaiknya difasilitasi dengan proses back 

up data yang telah ada sebelumnya. 

5. Dibuatnya tampilan menu yang lebih menarik sehingga pengguna lebih 

tertarik menggunakan aplikasi. 

6. Diharapkan dapat dilakukan pengujian sistem dan aplikasi selama dalam 

kurun waktu 3 bulan agar dapat mengetahui respon user terhadap kinerja 

aplikasi keuangan ini. 

7. Penggunaan gambar, icon, dan karakter disesuaikan dengan kebutuhan, 

dan memory penyimpanan data yang dibutuhkan Aplikasi Cash Flow 

Distro ini sebesar 1500KB (bisa lebih dan bisa kurang) dan sangat 

tergantung pada fitur warna yang digunakan untuk tampilannya. 

 


