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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Website  penjualan online (e-commerce) yang dibangun pada House Of 

Salsada bukan menggantikan sistem yang lama tapi merupakan penambahan 

sistem yaitu mengonlinekan aktifitas bisnis perusahaan yang sebelumnya 

hanya bersifat offline. Berdasarkan hasil dari analisa dan perancangan sistem 

yang dibangun maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya website ini maka perusahaan dapat memperluas 

pemasaranan konsumen menjadi lebih mudah mendapatkan informasi 

tentang produk tanpa harus datang ke House Of Salsada.  

2. Dengan adanya website ini dapat mempermudah dalam melihat dan 

membuat laporan penjualan yang sebelumnya masih manual. 

3. Dengan adanya sistem penjualan online (e-commerce) maka perusahaan 

dapat memudahkan proses transaksi yang selama ini sifatnya 

konvensional menjadi modern dengan terjadinya transaksi online. Dimana 

pelanggan yang berada diluar daerah Pangkalpinang tetap dapat melakuka 

transaksi tanpa darus datang langsung ke House Of Salsada  

Pangkalpinang. 

 

5.2 Saran 

Dari pembuatan website penjualan online (e-commerce) pada House Of 

Salsada, berikut ini ada beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam upaya peningkatan promosi dan penjualan serta untuk 

meningkatkan kualitas sistem dimasa yang akan datang diantaranta yaitu : 

1. Perlu adanya pengembangan pada desain tampilan agar lebih menarik 

sehingga dapat lebih banyak memikat minat pelanggan. 

2. Perlu adanya penambahan fasilitas lain yang mendukung fungsional 

website, sehingga konsumen akan terus mengunjungi website dengan kata 

lain jika sering masuk website  maka kemungkinan untuk belanja pun 

semakin tinggi. 
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3. Bagi konsumen, perlu untik tidak khawatir berbelanja di internet. 

Disarankan agar konsumen memilih toko online yang sudah punya nama 

(branded) karena biasanya mereka mempunyai kredibilitas tinggi dan 

terdapat informasi yang lengkap. Perlu juga untuk memcatat informasi 

toko seperti alamat, nomor telepon dan email untuk berjaga-jaga bila 

terjadi masalah. Sebelum membeli juga perlu membaca baik-baik 

kebijakan yang ada dan perlu diperhatikan ada tidaknya sistem 

pengamanan. 

4. Untuk pemerintah, perlu untuk menyediakan hukum atau regulasi yang 

bertujuan melindungi semua pihak yang terkait. Di beberapa Negara 

maju, e-commerce terbukti telah mampu mempercepat laju perekonomian, 

namun keberhasilan tersebut sangat ditunjang oleh tersedianya 

infrastruktur hokum dan regulasi yang melindungi pelaku dan konsumen. 

Jadi penumbuhan rasa percaya bukan saja dilakukan oleh para pengusaha 

e-commerce tapi besama-sama dengan pemerintah untuk memposisikan e-

commerce  sebagai alat sosial bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan 

demikian, kepercayaan yang sudah dimiliki oleh masyarakat dapat 

terpelihara berkat tegaknya hokum dan regulasi. 


