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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, kesimpulan dari 

Sistem Informasi Penjualan Es Cream Aice Pangkalpinang Menggunakan Metode 

FAST Berbasis Web dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Proses penjualan pada sistem yang berjalan pada Pabrik Es Cream Aice 

masih menggunakan penjualan secara tunai belum menggunakan sistem 

online atau e-commerce. 

2. Dengan menerapkan sistem penjualan online dapat memudahkan bagian 

penjualan untuk mencetak laporan penjualan dan bukti pembayaran 

dikarenakan data sudah tersimpan pada sistem yang terkomputerisasi 

pada Pabrik Es Cream Aice. 

3. Di dalam merancang dan membuat sistem aplikasi penjualan online 

berbasis web untuk Pabrik Es Cream Aice, penulis melakukan observasi, 

wawancara terlebih dahulu mengenai masalah atau kebutuhan perusahaan 

kemudian penulis menganalisa mengenai kebutuhan sistem dengan 

proses bisnis yang ada, kemudiam membuat diagram-diagram UML 

dengan tools yang ada, lalu penulis merancang websiste yang telah 

ditentukan melalui analisa diagram yang dibuat. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyadari dalam pembuatan sistem informasi pada Pabrik Es 

Cream Aice masih terdapat banyak kekurangan yang dapat diperbaiki dan 

dilengkapi oleh peneliti atau pengembang selanjutnya. Dengan itu maka penulis 

menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Di dalam menggunakan sistem informasi, diperlukan adanya pelatihan 

kepada user (pengguna) agar dapat memahami komponen dan tahap apa 

saja yang ada pada sistem sehingga mengurangi kesalahan proses input 

data, entry data dan output data. 
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2. Untuk mengurangi kerusakan program diperlukan untuk memelihara 

sistem informasi secara rutin dan berkala serta diperlukan untuk back-up 

data secara periodik untuk menghindari kehilangan data sehingga tidak 

memerlukan biaya yang besar untuk perbaikan data perusahaan. 

3. Perusahaan diperlukan untuk melakukan audit sistem untuk memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang ada. 

4. Keamanan website harus diutamakan agar terhindar dari pencurian data, 

virus dan pembobolan website (hacking). 

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis berikan untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul pada sistem penjualan dan pembelian Es Cream Aice 

di Pabrik. Penulis menyadari bahwa saran yang diberikan tidak terlalu berperan 

dalam kemajuan perusahaan tanpa adanya kerjasama dari semua pihak yang 

bersangkutan, namun penulis berharap saran yang diberikan dapat meningkatkan 

efisiensi kerja sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pada pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

 


