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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

diperoleh kesimpulan serta beberapa saran yang berhubungan di dalam penelitian 

dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang ada sebelumnya.  

5.1. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisa dan penelitian secara langsung terhadap objek 

penelitian ini, maka dari rancang bangun website e-commerce penjualan produk 

online dengan model waterfall pada CV. Menara Nusantara Pratama dapat 

disimpulkan beberapa hal yakni: 

1. Sistem yang dihasilkan berbasis website ini dapat diakses online oleh para 

pelanggan yang ingin membeli produk-produk secara cepat dan mudah 

tanpa harus bereblanja secara tradisional. 

2. Dengan dibuatnya sistem ini pelanggan melakukan koneksi pembayaran 

cukup lewat ATM, stelah mentransfer pembelian pelanggan cukup 

melakukan konfirmasi pembayaran lewat dari menu konfirmasi yang 

tersedia sehingga pelanggan tidak perlu datang ke perusahaan tersebut.  

3. Sistem penjualan online berbasis e-commerce yang buat memberikan 

sebuah sistem informatif kepada user yang mudah digunakan dalam 

mendukung segala tentang kebutuhan user tersebut. 

4. Dengan adanya penjualan online ini pihak CV. Menara Nusantara Pratama 

beserta owner dapat memantau secara mudah penjualan yang dihasilkan  

dan laporan transaksi yang terjadi dapat langsung dilihat secara real-time 

serta dalam hal bisnis, mampu meningkatkan benefit yang dihasilkan karena 

dengan sistem ini mengurangi biaya secara signifikan. 
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Dalam pembahasan ini juga terdapat beberapa hal yang masih terdapat 

kekurangan yang dimiliki. Untuk meningkatkan lagi kinerja dari rancang bangun 

website e-commerce penjualan produk online dengan model waterfall, dapat 

diusulkan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu: 

1. Sistem penjualan website e-commerce ini dapat ditambahkan fungsi 

pembayaran secara kredit seperti credit card, e-banking, dan cicilan 

pembayaran dalam hal ini  penjualan serta pembelian dari produk yang 

dijual. 

2. Memperbanyak bank yang dapat dijadikan media pembayaran, karena 

dengan  ini, maka tidak ada lagi tambahan biaya administrasi saat pelanggan 

dari bank  lain yang tidak sama dengan bank yang digunakan oleh sistem 

penjualan online ini. 

3. Adanya penambahan terhadap peningkatan pengamanan terhadap jaringan, 

agar nantinya dapat terhindar dari kejahatan cyber-crime yang sewaktu-

waktu dapat menyerang sistem. 

4. Diharapkan website ini diharapkan dapat dikembangkan lagi secara 

menyeluruh agar nantinya pelanggan yang membeli produk tidak hanya 

terbatas pada wilayah Pulau Bangka saja tetapi dapat sampai ke seluruh 

Indonesia. 

 

Demikianlah kesimpulan serta saran yang dapat penulis sampaikan, 

sehingga kesimpulan serta saran yang ada dapat menjadi bahan acuan serta 

masukan yang bermanfaat bagi penulis, peneliti lain, pihak CV. Menara 

Nusantara Pratama di kemudian hari nanti. 

 

 


