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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada Bab ini penulis akan membahas kesimpulan dan saran untuk 

pengelolaan data pelanggan berbasis website lokal di Toko VIA Computer 

Pangkalpinang. 

 

5.1  Kesimpulan 

 Dari pembahasan pengelolaan data pelanggan berbasis website lokal di 

Toko VIA Computer Pangkalpinang yang telah dilakukan ini dapat diambil 

beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut : 

a. Perancangan pengelolaan data pelanggan berbasis website lokal di Toko 

VIA Computer Pangkalpinang dimulai dengan menganalisa alur bisnis atau 

alur kerja serta  sistem pengelolaan data di toko VIA Computer sebelumnya. 

Kemudian penulis mulai merancang website yang akan dibuat dengan 

menggambarkan urutan prosedur website tersebut. Setelah itu, penulis 

mulai membuat rancangan layar website dan menu serta form yang ada 

didalamnya. Dilanjutkan dengan membuat user interface dari website yang 

akan dibuat, berupa halaman utama, menu dan form login, menu dan form 

input data pelanggan serta service, menu dan form lihat data, juga form 

search. Setelah semua rancangan user inteface selesai, penulis mulai 

menginput algoritma yang diperlukan ke dalam website tersebut. Kemudian 

website siap dipakai oleh karyawan toko VIA Computer Pangkalpinang. 

 

b. Pengelolaan data dimulai dari login yang dilakukan oleh admin yang 

merupakan karyawan toko VIA Computer. Kemudian admin melakukan 

penginputan data pelanggan baru berupa nama dan nomor handphone, 

setelah selesai diinput, admin akan melanjutkan penginputan data service 

lanjutan. Setelah data pelanggan selesai diinput, admin dapat menambahkan 
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data service pelanggan tersebut jika sewaktu-waktu pelanggan tersebut akan 

melakukan perbaikan lagi di toko VIA Computer. 

 

c. Pengelolaan data pelanggan berbasis website lokal di Toko VIA Computer 

Pangkalpinang sangat membantu menghemat waktu ketika karyawan ingin 

mencari dan menambahkan data pelanggan, sehingga lebih memudahkan 

pekerjaan karyawan di toko VIA Computer. 

 

5.2  Saran 

a. Pengelolaan data pelanggan berbasis website lokal di Toko VIA Computer 

Pangkalpinang ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan 

beberapa fitur, seperti print dan sebagainya. 

 

b. Pengelolaan data pelanggan berbasis website lokal di Toko VIA Computer 

Pangkalpinang ini masih memiliki kelemahan dari segi keamanan data. 

Karena database pelanggan disimpan kedalam sebuah komputer sebagai 

server, makan penulis menyarankan agar database pelanggan tersebut dapat 

dibackup secara berkala dibeberapa media penyimpanan untuk menghindari 

kerusakan atau kehilangan data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


