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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan dapat diambil karena telah terjadi analisis dilapangan terlebih 

dahulu, beberapa kesimpulan dari hasil yang telah diuraikan dan dibahas 

dalam bab-bab sebelumnya, bahwa kesimpulan  dan penerapan terhadap 

permasalahan yang ada dalam perancangan pada Queen Cosmetic Bangka 

Selatan sebagai berikut : 

1. Pengaruh dampak e-commerce dalam dunia teknologi dapat 

mempromosikan barang / jasa yang dijual dan dikenal oleh 

masyarakat luas. Dan dengan aplikasi e-commerce yang terhubung 

kejaringan  internet selain masyarakat di dalam kota, maupun 

masyarakat luar kota dapat mengenal adanya aplikasi penjualan toko 

kosmetic online yang terlengkap. 

2. Konsumen dapat memesan barang/produk yang dijual pada Queen 

Cosmetic ini dimana saja yang terhubung dengan jaringan internet, 

konsumen hanya perlu melakukan apa yang sudah disediakan oleh 

aplikasi, dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah disediakan, 

maka konsumen dapat memesan dan bertransaksi sebagai pembeli dan 

aplikasi  ini user friendly. 

3. Perancangan sistem informasi e-commerce pada Queen Cosmetic 

dalam proses penjualan serta sebagai solusi pemasaran produk bagi 

pelaku usaha yang sedang berlangsung. Dan meningkatkan pelayanan 

dan penjualan di berbagai wilayah. 

4. Hasil dari perancangan serta analisis sistem ini berupa aplikasi/web e-

commerce dengan adanya model prototipe, dan metode berorientasi 

objek menggunakan tools unified modelling languange, sistem 

penjualan ini dirancang lebih terstruktur dan informasi yang akan 

didapat pada e-commerce lebih mudah, cepat, akurat, dan real time. 
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5. Dilakukan pengujian terhadap sistem informasi e-commerce, 

diharapkan sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka saran-saran dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengantipasi kerusakan pada sistem atau hilangnya data dalam 

file, dalam jangka waktu tertentu sebaiknya dilakukan backup data 

secara berkala dan scan terhadap virus yang merusak. 

2. Pihak perusahaan ataupun usaha kecil dapat diberi pelatihan mengenai 

pemakaian dan pelayanan e-commerce berbasis web, sehingga 

pengguna dapat menggunakan web dengan sebaik mungkin. 

3. Pada web ini, dibutuhkan sumber daya manusia dalam mengoprasikan 

agar dapat digunakan dan berjalan dengan baik. Kondisi kerja pada 

web ini sangat fleksibel dimana di dalam web tersebut jika dijalakan 

dengan baik, maka akan mempermudah pekerjaan dan 

mempromosikan barang / jasa yang dijual. 


