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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Setelah melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap sistem informasi 

penjualan dan pembelian pakaian yang sedang berjalan, penulis berusaha mencari 

penyelesaian masalah dengan membuat sistem informasi penjualan dan pembelian 

pakaian yang baru di harapkan dapat menjadi solusi dan mengurangi kesalahan yang 

ada pada sistem informasi penjualan dan pembelian yang sedang berjalan. Maka dari 

itu penulis akan membuat sistem informasi penjualan dan pembelian berbasis website 

agar lebih mempermudah pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian dan 

mengelola data – data agar lebih baik. Penelitian yang dilakukan adalah membangun 

sebuah sistem informasi yang dapat menjual produk tersebar secara luas, serta 

memberikan pelayanan transaksi penjualan dan pembelian pakaian secara online. Serta 

mampu mengelola data transaksi penjualan dan pembelian secara cepat dan akurat serta 

memudahkan untuk laporan penjualan dan pembelian agar laporan yang di dapat harus 

sinkron uang yang di dapat dengan data transaksi yang ada di dokumen. 

1.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari di rancang nya sistem 

informasi penjualan dan pembelian pakaian berbasis website ini adalah sebagai 

berikut : 
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1. Diharapkan dapat memperluas area pemasaran pakaian pada Distro Melville, 

agar Distro Ini dikenal oleh banyak konsumen secara luas. Sehingga 

memungkinkan meningkatnya volume penjualan dan pembelian pakaian.  

2. Menyediakan transaksi yang dapat dilakukan dari jarak jauh dengan 

menggunakan fasilitas penjualan secara online. 

3. Mempermudah dalam proses pencatatan data produk. 

4. Dapat mempercepat proses penyajian data transaksi penjualan, pembelian, 

retur permbelian dan pengelolaan persediaan agar dapat disajikan secara 

cepat, akurat dan efisien. 

5. Dapat mempermudah pembuatan Laporan agar lebih efisien, sehingga 

laporan dapat di sajikan secara cepat dan akurat. 

1.2 Saran  

Beberapa saran yang dipertimbangkan dalam memanfaatkan perangkat 

lunak yang penulis buat yaitu : 

1. Untuk mempermudah transaksi penjualan dan pembelian produk agar 

dapat dilakukan dimana saja tanpa harus datang langsung ke Distro, 

maka perlu disediakan fitur penjualan secara online. 

2. Sistem informasi penjualan pakaian ini dapat digunakan dengan lebih 

baik dengan menggunakan sistem informasi penjualan berbasis 

website.  

 


