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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada sub-sub bab

sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan dari laporan ini sebagai

berikut:

1. Aplikasi yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan

database menggunakan MySQL dapat menghasilkan program Aplikasi

Penjualan yang terdapat pada Bagian Penjualan CV. Optik Sinar Baru

Palembang. Penggunaan aplikasi penjualan online atau e-commerce dalam

memasarkan penjualan kacamata, dapat memperluas pemasaran serta

meningkatkan daya jual bagi CV. Optik Sinar Baru Palembang.

2. Aplikasi penjualan online atau e-commerce ini memberikan informasi

mengenai produk yang tersedia. Aplikasi penyedia informasi ini digunakan

untuk memasukkan, menghapus, mengedit data, serta mencetak laporan dari

data transaksi penjualan.

3. Program aplikasi penjualan ini terdapat beberapa form untuk konsumen,

bagian penjualan, dan pimpinan. Form untuk konsumen berupa form login,

form cart, form pembayaran, form pembelian, dan form information. Form

untuk  bagian penjualan berupa form login, form konfirmasi pembelian, form

data kategori, form data barang, form data lensa, form data rekening bank, dan

form data harga pengiriman. Form pada pimpinan berupa form login dan

form data transaksi penjualan yang dapat dicetak dalam format pdf.

5.2  Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan

saran sebagai bahan masukan bagi karyawan ataupun Bagian Penjualan di CV.

Optik Sinar Baru Palembang . Saran-saran tersebut antara lain :
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1. Harus dibuatnya file backup data. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi jika

terjadi kerusakan dan kehilangan data, atau sesuatu yang tidak diinginkan

terjadi pada data sehingga file backup tadi bisa digunakan kembali.

2. Pengembangan Rancang Bangun Aplikasi Penjualan ini diharapkan lebih

kompleks dan dalam hal tampilan ada baiknya dibuat tampilan yang lebih

menarik dan dikembangkan lebih lanjut.

3. Menempatkan pengguna atau bagian penjualan yang telah memahami prosedur

pemakaian program aplikasi penjualan ini, sehingga tidak terjadi kesalahan

yang dapat menghambat kelancaran dari operasional pada bagian penjualan

kacamata berbasis web ini.
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