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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  KESIMPULAN 

Kesimpulan  yang dapat diperoleh dari perancangan sistem yang baru pada 

Express Laundry adalah : 

1. Dengan menggunakan sistem aplikasi yang baru, Express Luandry tidak 

perlu melakukan transaksi manual. Sistem baru yang telah di rancang 

untuk memudahkan kegiatan transaksi dan operasional. 

2. Sistem baru yang berbasis aplikasi ini memudahkan Express Laundry 

melakukan penambahan perangkat lunak yang berfungsi mengurangi 

kekeliruan seperti bahan laundry yang tertukar dengan memberikan kode 

pada pelanggan yang tertera pada sistem kemudian bahan yang dicuci akan 

di berikan tanda beruka tagging dan di tuliskan kode yang sesuai. 

3. Sistem baru dilengkapi dengan fasilitas pencatatan akuntansi serta laporan 

akuntansi secara otomatis. Sehingga akan memudahkan pengguna dalam 

menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan. 

5. 2  SARAN 

 Saran yang diberikan penulis dalam penggunaan database ini, yaitu : 

1. Diperukan perawatan hardware dengan  memback up  database yang 

dilakukan rutin setiap periode dengan tujuan untuk mengamankan data 

pelanggan serta data transaksi yang telah kita input dalam jangka waktu 
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tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengantisispasi hilangnya database 

akibat terjadi eror pada system atau trouble pada komputer, sehingga 

semua input data yang telah kita lakukan akan senantiasa dapat kita akses 

kembali. 

2. Aktivitas yang dilakukan oleh karyawan dalam pemakaian sistem ini 

sebaiknya selalu dipantau secara rutin dengan  menggunakan fasilitas dari 

user. Hal ini berguna untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh 

karyawan. 

3. Untuk bagian keuangan pada proses tutup harian, dan tutup bulan 

sebaiknya dilakukan sesuai tepat waktu, hal ini berguna agar transaksi 

dapat berjalan dengan maksimal dan output yang dihasilkan lebih akurat. 
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