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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Simpulan 

 

Dari hasil pembahasan diatas dan hasil kuesioner yang sudah dibagikan  

maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Website ini diharapkan dapat mempermudah Toko Melody Agung 

dalam melakukan penjualan secara jarak jauh kepada konsumen di 

manapun berada karena website bisa diakses orang dimanapun 

berada dengan koneksi internet. 

2. Website ini diharapkan akan bisa meningkatkan profit toko karena 

penjualan tidak hanya mengandalkan penjualan di toko saja yang 

berarti penjualannya hanya di daerah sekitar toko tetapi juga bisa 

diseluruh nusantara bahkan dunia karena penjualannya secara online 

yang bisa diakses di manapun. 

3. Website ini mudah untuk dioprasikan oleh siapa saja, karena tidak 

rumit dan semua tombol yang ada sangat jelas dalam 

pengoprasiannya. 

4. Dengan menggunakan CRM dimana ada beberapa taktik CRM yang 

diterapkan pada website, diharapkan bisa membuat konsumen lebih 

tertarik untuk berbelanja pada website ini. 

Secara umum website ini telah membantu Toko Melody Agung dalam 

melakukan penjualan barang secara online yang  bisa dijual kemanapun 

sehingga bisa meningkatkan profit toko. Diharapkan website ini bisa 

diterapkan oleh Toko Melody Agung agar bisa mempermudah proses 

operasional toko secara online. 
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6.2 Saran 

Adapun saran yang bisa diberikan penulis dalam website ini yaitu : 

1. Website ini bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi dengan 

menambahkan pencatatan akuntansi. 

2. Website ini harus di maintenance secara rutin karena semakin hari 

pencatatan transaksi akan semakin banyak sehingga penggunaan 

database akan semakin besar. 

Pembuatan website ini juga mendapatkan beberapa  saran berdasarkam 

kuesioner yang telah dibagikan dan disertakan pada Lampiran A. Berikut ini 

adalah saran yang diberikan : 

 

1. Halaman shoppingcart dipermudah karena sedikit membingungkan. 

2. Penggunaan kombinasi warna yang lebih baik lagi. 

3. Dijelaskan terlebih dahulu bagaimana mendapatkan point agar bisa 

membeli dengan point sehingga tidak membingungkan user. 

4. Halaman admin dibuat menjadi lebih mudah dalam manipulasi data 

agar tidak membingungkan. 


