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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan uraian penulis dari latar belakang sampai 

implementasi, penulis berharap dengan diimplementasikannya sistem usulan dapat 

memenuhi kebutuhan dari pengguna (user) dan dapat menyelesaikan permasalahan sistem 

penjualan pada CV Catur Naga Utama. Adapun kesimpulan yang telah dikaji oleh penulis 

antara lain sebagai berikut: 

a. Sistem informasi penjualan produk industri plastik berbasis website pada CV 

Catur Naga Utama dapat meningkatkan kinerja dari staff penjualan dalam 

mengelola data produk dan mengelola user serta dapat meningkatkan nilai 

efisiensi dari pelayanan penjualan kepada pelanggan. 

b. Mengurangi kegiatan pelanggan yang harus datang ke toko untuk melakukan 

proses pembelian, karena pembelian produk plastik bisa dilakukan melalui 

sistem website. 

c. Mempermudah kebutuhan pelanggan untuk mendapatkan informasi mengenai 

produk apa saja yang dijual beserta deskripsi, gambar, dan harga. 

d. Sistem informasi penjualan produk industri plastik ini dapat membantu proses 

visualisasi terhadap data hasil penjualan serta laporan order dan mengelola user, 

sehingga pihak penjualan ataupun owner lebih mudah dalam mendapatkan 

informasi dan bisa dijadikan perbandingan terhadap laporan penjualan bulan 

lalu. Hal ini dapat menjadi sistem pendukung keputusan bagi perusahaan dalam 

menentukan rencana dan target penjualan. 
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1.2 Saran 

Menurut hasil perancangan sistem pada penelitian ini, penulis dapat memberikan 

beberapa saran yang ditujukan untuk pemangku kepentingan sistem informasi penjualan 

produk industry plastik. Berikut adalah saran-sarannya: 

a. Hasil perancangan sistem yang telah dibuat apabila memungkinkan dapat 

dipertimbangkan untuk diadaptasikan pada sistem berjalan saat ini sebagai bahan 

konsiderasi untuk pembaruan berikutnya. 

b. Sistem berjalan saat ini memiliki potensi untuk pemberlakuan otomasi mulai dari 

proses bisnis hingga fitur-fitur yang terdapat pada analisis use case. 

c. Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan fitur pembayaran untuk 

pengiriman dan sub-fitur lainnya seperti cek nomor resi kepada pembeli. 
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