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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Sistem informasi penjualan pada UKM Ecovillage Silimalombu dibuat untuk 

mempermudah dalam melakukan proses transaksi jual beli dan pembuatan laporan. 

Berikut merupakan beberapa poin kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

penulis, yaitu: 

1. Sistem informasi penjualan ini dapat memudahkan dan mempercepat 

calon pelanggan dalam jalannya proses transaksi penjualan produk dari 

UKM Ecovillage Silimalombu. 

2. Sistem informasi penjulan dapat membantu UKM Ecovillage Silimalombu 

dalam memasarkan produk-poduknya. 

3. Adanya dasboard penjualan dapat membuat laporan penjualan secara 

terkomputerisasi, otomastis, cepat dan akurat, sehingga dapat 

meminimalisasi waktu kinerja dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan 

UKM kedepannya. 

4. Pada sistem terdapat beberapa fitur yang memepermodah pengelolaan data 

penjualan seperti, konfirmasi pembayaran, kelola produk, data kategori 

produk, detail pemesanan, data biaya pengiriman, dan laporan penjualan. 

5.2.  Saran 

Sistem informasi penjualan berbasis web yang dibuat penulis pada UKM 

Ecovillage Silimalombu masih bisa dikembangkan dengan baik dari sisi kinerja 

sistem dan tampilan sistem. Berikut beberapa saran untuk pihak UKM Ecovillage 

Silimalombu dan bagi yang ingin mengembangkan sistem agar dapat menambah nilai 

tambah dari sistem, yaitu : 

1. Sistem informasi penjualan ini masih bisa dikembangkan pada bagian user 

interface agar dapat lebih user friendly menarik pelanggan. 
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2. Sistem informasi ini dapat juga dikembangkan menjadi sistem informasi 

penjualan berbasis mobile (jika diperlukan pihak UKM Ecovillage 

Silimalombu). 

3. Terdapat beberapa fitur lanjutan seperti fitur informasi pengiriman untuk 

pemberian no. resi dan informasi pengiriman produk serta pengiriman untuk 

kategori buah, sayur dan makanan keluar pulau sumatra.  
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