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,
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Pada saat ini penjualan pada Toko Basecamp Adventure Shop dinilai
tidak efektif dan efisien dikarenakan penjualan masih dilakukan secara
manual yang mana membutuhkan waktu cukup lama dalam proses
penjualan, dimana laporan penjualan yang sering kali hilang dikarenakan
penyimpanan yang kurang baik, dan keterlambatan laporan hasil
penjualan karena masih menggunakan sistem manual.
b. Untuk mencapai kinerja yang diharapkan peranan Sistem Informasi
sangat dibutuhkan untuk mendukung peningkatan penggunaan teknologi
dari sistem informasi yang diperlukan. Untuk menjalankan penjualan
secara maksimal, penjualan produk dilakukan dengan memanfaatkan
jaringan komputer.
c. Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis melakukan beberapa
tahapan penelitian, mulai dari metode pengumpulan data, tahap
pengembangan sistem dan metode pengembangan sistem.
d. Tahap akhir penyusunan Tugas Akhir ini, maka dibuatkan analisa dan
perancangan sistem yang akan dibanggun. Penulis menganalisa mulai
dari sistem yang sedang berjalan, serta dokumen masukan dan keluaran
yang sedang dipergunakan. Untuk membanggung sistem yang baru
dengan metode online, penulis mencoba menganalisa permasalahan yang
ada dan membuat suatu rancangan sistem usulan, yang dimaksud untuk
mempermudah penulis dalam menyelesaikan pembuatan aplikasi
penjualan online.
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V.2 Saran
Dari kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran-saran
dengan harapan dapat bermanfaat dan menjalankan sistem penjualan yang lebih
baik, diantaranya sebagai berikut:
a. Adanya sosialisasi dan publikasi yang baik dan menyeluruh kepada
pelanggan mengenai keberadaan web yang telah disediakan.
b. Agar pada pengembangan aplikasi yang akan datang ditambahkan
dengan menu pembatalan pembelian, jika barang yang sudah terlanjur
dipilih tidak jadi di beli.
c. Perlu adanya penambahan menu pembayaran dengan cara online,
menggunakan fitur e-paypal.
d. Mengingat pentingnya data-data yang tersimpan dalam sistem tersebut,
maka perlunya dibuatkan file duplikasi untuk setiap file yang disimpan,
kemudian melakukan perawatan yang lebih baik dari sistem yang sudah
ada sebelumnya, baik dari aspek hardware maupun software dan yang
terakhir perlu adanya pemasangan antivirus agar komputer dapat
diamankan dari serangan virus yang masuk ke dalam komputer yang
dapat merusak data-data khususnya berhubungan dengan Toko Basecamp
Adventure Shop.
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