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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan sistem informasi logistik yang dibangun, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi yang telah dirancang ini dapat digunakan sebagai media 

untuk memberikan informasi mengenai stok logistik yang tersedia. 

2. Dengan adanya sistem informasi logistik dapat mempermudah permintaan 

barang. 

3. Sistem informasi logistik memiliki pemberitahuan ketika stok logistik akan 

habis agar segera melakukan pembelian logistik. 

4. Dengan sistem informasi ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 

bisa saja terjadi apabila sistem masih dilakukan secara manual terutama 

dalam hal pengambilan data. 

5. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu dalam pembuatan 

laporan logistik dari laporan permintaan logistik oleh teknisi himgga laporan 

pembelian logistik. 

 

5.2 Saran 

Dalam pembuatan aplikasi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan 

dan perlu dikembangkan lagi agar dapat menjadi aplikasi yang lebih berguna dan 

lebih baik dari sebelumnya. Maka penulis memberikan beberapa saran yang 

diajukan diantaranya yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan di masa yang akan datang perusahaan melakukan pengembangan 

sistem informasi logistik in yang lebih luas, seperti memasukan supplier 

kedalam sistem. 

2. Perlu adanya pengembangan dan pemeliharaan yang lebih baik lagi terhadap 

sistem yang telah dibuat, sehingga sistem dapat dipergunakan sesuai dengan 

kebutuhan. 
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3. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan kepada 

pihak perusahaan untuk selalu melakukan backup data agar apabila terjadi 

kesalahan maka data tersebut masih bisa diperbaiki. 

4. Melakukan monitoring terhadap sistem informasi logistik yang diterapkan 

pada perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kendala-kendala dan 

solusi yang dapat digunakan pada proses evaluasi sistem. 

5. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, maka dipandang perlu untuk 

melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap admin, teknisi dan manajer yang 

akan menggunakan sistem ini agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan 

dalam melakukan proses pengolahan data permintaan barang, data pembelian 

logistik dan lopran logistik. 
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