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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 
 Setelah mempelajari, merancang dan membuat website penjualan yang 

berjudul Perancangan Aplikasi Penjualan Film dan Game DVD berbasis PC 

menggunakan PHP MYSQL dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, maka 

penulis menarik kesimpulan : 

1. Website penjualan film dan game pc ini sudah memenuhi persyaratan 

 yang sama dengan tujuan yang diharapkan dalam perumusan masalah, 

 antara lain : 

a) Pengelolaan data member sebagai konsumen 

b) Pengelolaan data admin sebagai administrator. 

c) Pengelolaan data produk film dvd maupun game pc 

d) Memberikan data informasi tentang suatu produk dvd 

e) Penglolaan data produk yang paling banyak dibeli. 

f) Pengelolaan data diskon pada suatu produk. 

g) Pengelolaan data pemberitahuan suatu produk terbaru. 

h) Sistem penghitungan biaya pengiriman produk 

i) Pengelolaan data laporan penjualan. 
 

2. Tugas akhir ini diawali dengan tahap perancangan dan menghasilkan 

 aplikasi sistem penjualan online yaitu Perancangan Aplikasi Penjualan 

 Film dan Game DVD berbasis Web yang menggunakan PHP MYSQL. 

3. Dengan dibuatnya website penjualan ini, maka diharapkan dapat 

 membantu para konsumen yang ingin membeli produk atau proses 

 transaksi lewat intenet hanya membutuhkan akses internet dan interface-

 nya menggunakan web. 

4. Selain itu website penjualan ini tidak sekedar portal belanja, tapi  tempat 

 berkumpulnya para member, pengelolaan yang berorientasi pada 
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 pelayanan serta respon yang cepat dan ramah dan informasi produk yang 

 up to date. 

5. Perancangan fitur fitur yang dibuat sebagaimana berfungsi dengan baik 

 sesuai dengan apa yang diharapkan. 

 

6.2 Saran 
 Setelah website penjualan film dan game ini dibuat, ada beberapa 

kekurangan yang ingin disampaikan penulis diantaranya : 

1. Pembelian produk yang dapat dipesan dengan menggunakan sistem  SMS 

Gateway. 

2. Sistem keamanan website yang mungkin rentan terhadap penipuan  oleh  

pihak yang tidak berwenang atas barang yang dikirimkan. 

3. Pengolahan data laporan yang masih bersifat sederhana. 

4. Ketepatan dalam proses pengisian data perlu diperhatikan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam proses pengisiannya karena dapat berakibat  fatal 

dalam proses pengolahan database pada  Aplikasi Penjualan  Film dan 

Game DVD. 

 
 


