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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1   KESIMPULAN 

Hasil yang didapat dari skripsi ini adalah menghasilkan sebuah sistem 

informasi penjualan smartphone berbasis web pada Afuk 99 Cell yang dilengkapi 

informasi mengenai produk dan harga dalam sistem ini masih lambatnya proses 

pelayanan dan transaksi terhadap pelanggan serta proses rekap data penjualan 

yang dilakukan oleh pemilik toko masih manula yang mengakibatkan kelambatan, 

maka perancangan sistem informasi penjualan smartphone ini  merupakan salah 

satu cara untuk memudahkan toko untuk menyebarkan informasi ke masyarakat 

luas. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem informasi penjualan smartphone berbasis web pada 

Afuk 99 Cell ini, diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk 

membeli produk yang terdapat di toko Afuk 99 Cell dan memperkenalkan 

cara pemesanan barang melalui media internet sehingga lebih menghemat 

waktu dan lebih efisien. 

2. Sistem Informasi ini diharapkan dapat mempermudah pelanggan untuk 

melakukan pemesanan dimana saja tanpa harus datang langsung ke toko 

tersebut dan dapat mempermudah bagian penjualan untuk membuat laporan 

penjualan agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat laporan. 

3. Dengan dibangunnya sistem informasi penjualan smartphone  ini,  

diharapkan  dapat mempermudah data penjualan dan melihat stok penjualan 

dengan menggunakan sistem komputerisasi.  

4. Dengan dibangunnya  sistem  informasi  penjualan smartphone  ini, 

diharapkan  dapat  memberikan informasi untuk memasarkan produk 

smartphone dengan cepat mengenai harga produk dan pemesanan produk 

secara online melalui website dengan mengimplementasikan website ini 
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Afuk 99 Cell yang mampu memasarkan produknya dengan lebih baik, dapat 

membantu proses promosi dan penjualan dengan mudah dapat diakses. 

 

5.2  SARAN 

Berdasarkan hasil skripsi yang telah dilakukan, maka saran bagi skripsi 

selanjutnya untuk dapat meningkatkan tampilan antar muka yang lebih menarik, 

menambahkan berbagai promosi dan pemasaran untuk meningkatkan minat 

pembeli dan meningkatkan fitur-fitur baru yang lebih memudahkan dalam 

transaksi jual beli secara online. Dengan adanya website penjualan online di Afuk 

99 Cell ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yang maksimal. Penulis 

mengajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan guna pengembangan aplikasi 

di kemudian hari sebagai berikut : 

1. Untuk mengantisipasi kerusakan sistem maupun perangkat keras, sebaiknya 

dalam jangka waktu tertentu dilakukan backup data dari database yang 

dibuat dalam penyimpanan luar baik hardisk 

2. Untuk pengembangan sistem informasi maka di sarankan untuk lebih 

meningkatkan keamanan data user agar tidak mudah diretas oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab. 

3. Diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi yang 

dirancang, sehingga menjadi sistem informasi yang terpadu untuk 

menanggulangi dan mengolah data yang lebih besar di masa yang akan 

datang. 

4. Lalu informasi dalam website ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih 

luas, seperti proses transaksi secara online yang mudah, aman dan 

tervalidasi secara akurat, sehingga user atau pengunjung dapat mempercayai 

pihak penjual dari toko yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 


