
 

61 

 

Anisah Fitri Nurkhasanah, 2022 

SISTEM INFORMASI PENJUALAN PEMBELIAN DAN STOK BARANG BERBASIS WEBSITE PADA 

TOKO BUKU ANGGIE CIBUBUR 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Informasi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam pembuatan Sistem Informasi Penjualan Pembelian dan Stok 

Barang pada Buku Anggie Cibubur dapat disimpulkan berdasarkan 

perancangan sistem yang telah dibuat adalah sebagai berikut :  

1. Sistem Informasi Penjualan Pembelian dan Stok Barang Toko Buku Anggie 

dapat mempermudah admin dan kasir dalam menyimpan data transaksi yang 

lebih terkomputerisasi dari pada sebelumnya agar tidak menggunakan cara 

manual dengan kertas, pulpen, dan nota. 

2. Sistem ini dirancang untuk mengelola data transaksi stok barang, 

menampilkan laporan transaksi dan profit penjualan pada Toko Buku 

Anggie. 

3. Sistem ini menggunakan database agar dapat memudahkan penyimpanan 

data dalam jumlah besar dan menghindari kerusakan maupun kehilangan 

pada data. 

4. Sistem ini dirancang secara online agar Toko Buku Anggie dan pemilik toko 

dapat melihat transaksi yang terjadi dan juga dapat memantau stok 

persediaan barang setiap saat. 

5.2 Saran 

Dalam pembuatan sistem perancangan ini tentunya masih belum 

sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan dalam membantu proses 

transaksi Toko Buku Anggie. Agar sistem informasi penjualan yang telah 

dirancang secara optimal dan layak digunakan bisa berkembang lebih baik lagi, 

guna menyempurnakan kegiatan proses transaksi yang terjadi di Toko Buku 

Anggie maka wajib meningkatkan (upgrade) untuk pengembangan Website : 

1. Membuatkan laporan secara otomatis dan dapat mencetak laporan 

berdasarkan masing-masing periode setiap minggu, bulan, maupun tahun 

tertentu. 

2. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan diharapkan 

sistem informasi penjualan pembelian dan stok barang Toko Buku Anggie 
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ini dapat dikembangkan (upgrade) secara berkelanjutan misal dengan 

melakukan pengembangan pada sistem keamanan pada Website. 

3. Melakukan upgrade pada Website agar profit (keuntungan) dari penjualan 

maupun pembelian hanya dapat dilihat oleh admin. 

4. Tampilan halaman Website yang masih sangat sederhana, agar 

dilakukannya upgrade supaya tampilan halaman Website lebih menarik dan 

juga terhubungan dengan onlineshop toko buku secara langsung. 

  


