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BAB VI  SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1  Simpulan 

Dalam bab ini, disampaikan kesimpulan yang merupakan rangkuman dari 

analisa bab sebelumnya dan merupakan jawaban rumusan masalah yang 

disampaikan dalam penelitian ini. 

 

Berikut adalah kesimpulan yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini : 

1. Dengan adanya aplikasi sistem informasi ini, proses pengelolaan usaha 

dapat dilakukan lebih meluas, menyeluruh, efektif, dan efisien. Seluruh 

data tersimpan di dalam database dan juga untuk pencatatan laporan – 

laporan transaksi maupun laporan akuntansi dapat dilakukan dengan 

mudah. Admin dapat dengan mudah mengontrol seluruh proses transaksi 

dengan menggunakan mobile.  Aplikasi ini dinilai dapat mengurangi 

kesalahan – kesalahan yang diakibatkan oleh karyawan (human error). 

 

2. Proses pemasaran produk ini dinilai dari segi pelanggan, dengan adanya 

aplikasi website ini, karyawan dapat dengan mudah memasarkan 

produknya melalui website. Hal ini disimpulkan karena menurut informasi 

yang didapat, negara indonesia adalah negara pengguna internet 

terbanyak, dengan kesempatan ini maka memasarkan suatu usaha 

menggunakan internet dinilai sangat efektif, efisien dan tentunya meluas. 

 

3. Pelanggan dapat dengan mudah melihat, memesan serta membeli 

produk – produk yang ditawarkan tanpa harus mendatangi toko. Jenis 

pembayaran yang digunakan yaitu sistem transfer antar rekening. Hal ini 

juga didukung oleh perkembangan ilmu teknologi yang sudah bertumbuh 

dengan sangat cepat, yaitu dengan adanya layanan internet banking 

maupun mobile banking. 
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6.2  Saran 

Dalam pembuatan aplikasi ini, memiliki saran – saran untuk pengembangan 

aplikasi selanjutnya, yaitu: 

 

1. Perlunya maintenance secara berkala, mulai dari fungsionalitas sistem 

serta database pada aplikasi, seperti penambahan kapasitas tipe data 

pada field tertentu. 

 

2. Perlunya memperindah tampilan agar yang lebih interaktif dan user 

friendly, bisa juga dengan pengembangan teknologi terbaru saat ini yaitu 

dengan menggunakan CSS3 atau HTML 5. 

3. Pengoptimalisasian proses pengadaan barang dari supplier sebaiknya 

dapat dilakukan secara otomatis. 

 

4. Tambahan fitur chatting online agar pertanyaan – pertanyaan dari 

pelanggan dapat dijawab langsung pada waktu jam kerja. 

 


