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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Dengan adanya Aplikasi Pendistribusian dan Penjualan Barang Elektronik 

pada PT. Sharp Elektronik Indonesia Cabang Palembang, maka dapat 

mempermudah dalam pemesannan barang elektronik oleh dealer . 

Dalam Aplikasi Pendistribusian dan Penjualan Barang Elektronikpenulis 

menampilkan informasi yang terdiri dari menu home, profil, kontak, produk, 

syarat dealer dan login. Halamn profil terdiri dari sejarah, visi dan misi 

perusahaan. Halaman kontak terdiri dari alamat dan nomor telephon 

perusahaan. Halaman produk berisi macam-macam produk beserta nama dan 

harga produk. Halaman syarat dealer berisi syarat-syarat menjadi dealer dan 

link pengisian formulir untuk menjadi dealer PT. Sharp. Pada menu login 

dilakukan oleh dua pengguna yaitu Admin dan User (pemilik toko). Setelah 

admin login admin memiliki menu yang terdiri dari toko, pemesanan, barang, 

tagihan, kirim dan logout. Dari lima menu tersebut dapat melihat dan 

menginput masing-masing data. Selain itu pada form pemesanan dapat 

mencetak laporan pemesanan dan bukti pengiriman. Pada form kirim dapat 

mencetak laporan pengiriman. Selanjutnya login untuk user dan hanya 

memiliki menu tok dan pemesanan. Pada form toko hanya bias melihat data 

sedangkan pada pemesanan user dapat menginput data pemesanan. 

2. Aplikasi ini menghasilkan output yaitu berupa laporan Print Bukti 

Pengiriman, Laporan Pemesanan dan Laporan Pengiriman. 
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5.2. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan antara lain: 

1. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, maka perlu dilakukan 

sosialisasi dan pelatihan terhadap admin yang akan menggunakan aplikasi ini. 

2. Untuk mengoptimalkan kerja aplikasi pengolahan ini, maka disarankan 

adanya pemeliharaan berkala pada software dan hardware. 

3. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi pengolahan ini, disarankan 

untuk selalu melakukan backup data pada tempat penyimpanan lain. 

 

 

 


