
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

           Dengan sistem informasi pencatatan pemesanan yang penulis buat, 

diharapkan dapat membantu dan mempermudah dalam proses pemesanan yang 

dilakukan konsumen serta dengan adanya sistem informasi pencatatan 

pemesanan ini sebagai berikut: 

1. Dengan dibuatnya website yang berfungsi sebagai sistem informasi 

pemesanan barang serta mengelola data pemesanan desain akrilik dan 

memberikan konsumen kemudahan dalam mengecek status pemesanan 

sehingga menguranggi terjadinya kesalahan dalam penginputan.. 

2. Dengan dibuatnya sistem informasi ini  proses design barang dapat 

berlangsung lebih cepat dan konsumen tidak lagi kebingungan saat 

memilih design yang ada.sehingga pada saat pemesanan tidak terjadi 

penumpukan konsumen yang menghambat proses administrasi dan saat 

produksi dapat menyelesaikan order sesuai dengan tenggat waktu PO 

yang di tentukan. 

 



3. Dengan adanya sistem informasi pemesanan ini  membantu pada proses 

pencatatan dan laporan pemesanan,  pembayaran,  transaksi, produksi 

dan  retur. 

4. Dengan adanya sistem informasi pemesanan website ini konsumen 

dapat melakukan pemantauan status barang pesanannya apakah sedang 

dalam proses produksi hingga proses pengiriman.dengan ada informasi 

tersebut konsumen pun tidak akan komplain terus menerus karena bisa 

melihat sendiri status barang yang di pesan dan miskomunikasi antar 

perusahaan dan konsumen tidak terjadi lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Saran 

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurrna, maka dari itu bagi peneliti 

selanjutnya yang berminat untuk mengembangkan penelitian ini penulis 

sarankan sebagai berikut : 

1. Sistem pemesanan pada design yang dibuat hanya bersifat kaku bersifat 

1 arah jadi saran dan penulis untuk nanti bisa di buat sistem design 

seperti kanvas untuk proses design dan hasil yang lebih baik dan 

melibatkan konsumen lebih jauh dalam prosesnya. 

2. Proses pembayaran masih dilakukan secara transfer melalui rekening 

bank  oleh karena itu diperlukan adanya intregrasi dari sistem 

perusahaan dengan sistem yang ada atau bekerja sama dengan 

pembayaran e-money atau bank agar setiap terjadi transaksi pembayaran 

bisa dilakukan secara cepat dan akurat. 

3. Di tambahkan fitur konsultasi hasil design yang dapat menghubungkan 

konsumen dengan petugas yang membuat design supaya barang pesanan 

di produksi secara optimal dan konsumen mendapat hasil design sesuai 

dengan ekspektasi.  



 

 

 


