BAB V
PENUTUP
V.1 Kesimpulan
Setelah meneliti dan menganalisis sistem berjalan yang ada dan dari uraian
yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, serta memberikan solusi dari
permasalahan yang dihadapi dengan merancang suatu sistem informasi penjualan
alat kolam renang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Dari hasil analisis dan perancangan sistem,telah dirancang suatu sistem
aplikasi website penjualan online CV Tropicana Pool yang terdiri dari
tiga user utama, yaitu admin, pelanggan dan pimpinan. Dimana Admin
memiliki wewenang untuk mengolah website, database website, proses
pemesanan. Untuk pelanggan, akan memiliki beberapa

fasilitas yaitu

dapat mengetahui history transaksi, keamanan transaksi yang aman,
mendapatkan update produk terbaru serta kemudahan dalam membeli
produk secara online. Sedangkan pimpinan hanya mendapat akses untuk
view laporan penjualan saja.
b. Website penjualan online CV Tropicana Pool telah dirancang dan dibuat
dengan CMS OpenCart yang telah terintegrasi dengan database.
c. Dengan mengaplikasikan sistem penjualan alat kolam renang secara
online berbasis web ini perusahaan dapat melakukan promosi mengenai
produk alat kolam renang secara detail dan memperluas pangsa pasar
sehingga dapat meningkatkan omset penjualan.
d. Merancang dan membuat sistem informasi berbasis web sehingga dapat
digunakan oleh pelanggan kapan saja dan dimana saja.
e. Menghasilkan sistem informasi penjualan alat kolam renang yang
memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi
tanpa harus datang ke toko.
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V.2 Saran
Dalam analisa dan perancangan sistem informasi penjualan alat kolam
renang secara online berbasis web

ini penulis sadar bahwa masih banyak

kekurangan yang harus disempurnakan untuk itu karena itu penulis ingin
memberikan saran untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian pada
bidang yang sama agar menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran yang ingin
disampaikan agar aplikasi yang telah dibangun dapat menjadi lebih baik, antara
lain :
a. Penambahan fasilitas modul print pada menu admin untuk mencetak
laporan penjualan.
b. Penambahan map atau peta yang menunjukkan langsung lokasi
CV Tropicana Pool.
c. Penambahan metode pembayaran seperti dengan paypal kartu kredit dan
bank transfer untuk menambah pilihan bagi para pelanggan.
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