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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Penyajian informasi yang cepat, tepat dan akurat sangat berperan penting 

bagi perkembangan suatu organisasi atau instansi. Dengan adanya aplikasi web 

yang membantu dalam memperluas jangkauan penjualan dan dibantu dengan sistem 

pengolahan data yang terkomputerisasi dapat membantu organisasi atau instansi 

dalam proses penyajian informasi yang cepat dan akurat. 

Berdasarkan proses pembuatan sistem informasi e-commerce ini dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Aplikasi web e-commerce toko indo baru sudah dilengkapi dengan fitur 

yang membantu pihak toko indo baru dalam melakukan pencatatan 

pembelian ke supplier, pihak toko indo baru dapat melihat transaksi 

pembelian yang sudah di lakukan dalam data tabel dan melakukan print 

untuk di arsipkan. 

2. Aplikasi web e-commerce toko indo baru dilengkapi dengan fitur yang 

membantu pihak toko indo baru dalam melakukan penjualan barang ke 

customer, pihak toko dapat melakukan cek pengiriman pesanan yang sudah 

diterima customer atau masih dikirim dan dapat melihat data penjualan di 

tabel dan melakukan print laporan penjualan untuk di arsipkan. 

3. Aplikasi web e-commerce toko indo baru dilengkapi fitur yang membantu 

pihak toko indo baru dalam melakukan pencatatan data pembelian dan 

penjualan toko ke dalam sebuah laporan dan dapat diarsipkan sesuai dengan 

tanggal rentan waktu pembelian atau penjualan. 
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6.2 Saran 

Demi kemajuannya kedepannya untuk toko indo baru agar lebih baik lagi 

ingin di sampaikan saran agar dapat dipertimbangkan dan pengembangan program 

di kemudian hari sebagai berikut : 

1. Aplikasi web e-commerce toko indo baru dilengkapi fitur pembelian 

barang ke supplier yang sederhana masih belum ada pengecekan otomatis 

untuk barang yang rusak sehingga kedepannya disarankan untuk dilakukan 

pengecekan barang yang rusak. 

2. Aplikasi web e-commerce toko indo baru dilengkapi dengan fitur 

penjualan barang ke customer yang sederhana masih belum ada print 

laporan sesuai dengan kategori atau merek barang yang ada disarankan 

untuk dilakukan filter dan print penjualan sesuai kategori atau merek 

barang yang ada. 

3. Aplikasi web e-commerce toko indo baru dilengkapi dengan fitur 

pencatatan data pembelian dan penjualan masih sederhana kedepannya di 

sarankan membuat pencatatn data berdasarkan kategori yang ada maupun 

merek yang ada. 

 


