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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Pada bagian akhir ini, kesimpulan yang dapat diambil setelah 

melakukan pengerjaan Tugas Akhir ini adalah: Aplikasi Retail Penjualan 

Produk yang Terintegrasi dengan Sistem Inventory da n Accounting  ini 

secara umum dapat membantu pihak produsen dan customer untuk bertemu 

dalam media internet serta melakukan transaksi pemesanan dan pembelian. 

Selain itu dapat membantu pihak produsen dan customer dalam mengelola 

produk dan pemesanan. 

 Berikut ini penjabaran simpulan yang menjawab rumusan masalah : 

1. Aplikasi ini telah memberi kemudahan bagi pihak produsen dalam 

menyampaikan produk-produk yang ditawarkan, yaitu pihak produsen 

dapat memberi data-data produk secara lengkap. Dimulai dari nama, 

harga, deskripsi, gambar-gambar, detail spesifikasi, hingga ke stok 

produk. 

2. Aplikasi ini telah memberi kemudahan bagi pihak customer untuk 

melihat daftar-daftar produk per tipe, per kategori, per produsen, 

hingga melakukan pencarian melalui input. 

3. Aplikasi ini telah memberi kemudahan bagi customer untuk melakukan 

pemilihan dan pemesanan suatu produk, dengan fitur keranjang 

belanja yang kemudian dapat dilakukan pemesanan secara online. 

4. Aplikasi ini telah memberi kemudahan bagi customer untuk 

mengetahui stok produk (kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

permintaan). Hal ini dilakukan dengan cara, pihak produsen dapat 

memasukkan jumlah stok yang dimilikinya untuk setiap produk yang 

kemudian akan berkurang seiring pemesanan yang dilakukan oleh 

pihak customer. 
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5. Aplikasi ini dapat memberi informasi mengenai cross-selling produk. 

6. Aplikasi ini telah memberi kemudahan bagi pihak customer untuk 

mengetahui tinjauan dan penilaian customer lainnya terhadap suatu 

produk. 

7. Aplikasi ini telah memberi kemudahan bagi pihak produsen untuk 

memasukkan order-ordernya ke dalam sistem akuntansi sederhana, 

serta memberi pelaporan penjualan dalam bentuk grafik. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah:  

3. Tata letak yang lebih baik, sehingga pengguna aplikasi merasa nyaman 

dan mudah dalam mencari informasi tentang produk 

4. Fitur pembayaran melalui paypal, sehingga pengguna aplikasi dapat 

melakukan transaksi tanpa perlu melakukan konfirmasi pembayaran 

5. Validasi yang lebih lengkap, sehingga kesalahan pengguna dalam 

menginputkan data dapat diantisipasi dengan baik 

6. Penggunaan bahasa masih tercampur antara bahasa Indonesia dengan 

Bahasa Inggris 

7. Masih ada pencampuran kata user, pengguna, customer, visitor dalam 

dokumen ini 

 

 

 


