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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian terhadap e-commerce  pada Wulan Shop 

Pangkalpinang yang telah penulis uraikan dengan menggunakan model FAST 

untuk dapat meningkatkan penjualan, dan diambil dari proses 

analisis,perancangan serta implementasi website pada Wulan Shop, maka 

berdasakan uraian yang telah dijelaskan berdasarkan bab-bab sebelumnya yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya sistem informasi e-commerce pada Wulan Shop 

Pangkalpinang yang bertujuan untuk mempermudah bagaian penjualan, bagian 

pembelian dan bagian keuangan dalam melakukan proses penjualan dan 

pembelian antara pihak Wulan Shop dan Pelanggan. 

2. Dengan adanya sistem ini agar dapat membuat laporan penjualan yang 

cepat dan akurat sehingga memudahkan pegawai yang ada di Wulan Shop 

Pangkal pinang. 

3. Layanan sistem informasi e-commerce ini membantu dalam mengenalkan 

produk-produk yang ada pada Wulan Shop Pangkalpinang kepada masyarakat 

luas, pengunjung serta pelanggan. 

4. Pelanggan tidak perlu lagi mendatangi ketempat Wulan Shop untuk 

memesan barang. 

5. Memudahkan pihak Wulan Shop dalam melakukan promosi terhadap 

produk-produk sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan hasil penjualan.. 

6. Pelayanan ini dapat memudahkan pelanggan maupun pengguna agar lebih 

efektif dan efesien dalam melakukan proses transaksi. 
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5.2 Saran 

Dalam rancangan sebuah website ini dihaarapkan supaya sistem ini 

bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan perkembangan penerapan E-

commerce sebagai media promosi untuk meningkatkan penjualan Wulan Shop 

Pangkapinang dengan metode FAST apa lagi pada masa pandemi seperti saat ini 

penerapan E-commerce sangatlah berpengaruh, bermanfaat, dan sangat  

memudahkan dalam bertransaksi serta dalam melakukan penjualan. Maka hal-hal 

berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya  yaitu : 

1. Untuk memajukan Wulan Shop Pangkal pinang diharapkan agar membut 

sistem pencatatan keuangan supaya tidak ada kesulitan untuk melihat pendapatan 

yang didapat secara detail 

2. Untuk tampilan sistem informasi dalam berpromosi dll, diharapkan supaya 

dibuat lebih menarik dalam setiap saat perlu perubahan. Karen kemajuan 

teknologi semakin berkembang dan semakin ketat persaingan di laur sana maka 

diharapkan agar bisa menarik pelanggan lain untuk mengenal dan mengunjungi 

website Wulan Shop Pangkapinang yang telah disediakan. 

3. Penerapan e-commerce yang sudah dibangun suapaya dikembangkan dan 

dilakukan perbaikan agar selalu bermanfaat bagi pihak yang menggunakan. 

4. Terus dilakukan pengembangan sistem supaya dapat meningkatkan 

pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan 

5. Dalam keamanan password supaya hanya dimiliki oleh pengguna pribdi  

saja. Untuk menghindari terjadinya disalahgunakan oleh pihak yang tidak 

bertanggung  jawab, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan. 

6. Adanya trik untuk menarik pelanggan dengan memberikan diskon 

maksimal pembelian. 

 


