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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT Raja Kapitan Jaya 

serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka 

secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Sistem lama yang digunakan dalam pemasaran perumahan pada PT Raja 

Kapitan Jaya masih menggunakan cara manual antara lain: menyebarkan 

brosur-brosur di pameran-pameran yang diselenggarakan pada mall-mall dan 

menginput data konsumen dan data transaksi pembayaran pada komputer. 

2. Sistem baru yang digunakan dalam pemasaran pada PT Raja Kapitan Jaya 

adalah Sistem Informasi Penjualan dan Pembayaran Properti Secara Online 

pada PT Raja Kapitan Jaya ini terdiri dari Halaman admin, konsumen dan 

direktur. Halaman admin  terdiri dari form master (terdiri dari form type 

kategori dan data properti), data konfirmasi pemesanan, data transaksi, data 

angsuran, laporan. Halaman konsumen terdiri dari form profile, perumahan, 

cara pemesanan, syarat dan ketentuan, master (terdiri dari form edit biodata, 

ubah password, data konfirmasi pemesanan, transaksi pembayaran, data 

angsuran). Sistem Informasi Penjualan dan Pembayaran Properti Secara Online 

pada PT Raja Kapitan Jaya dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan Notepad++ sebagai media program serta menggunakan MySQL 

sebagai database. 

3. Sistem Informasi Penjualan dan Pembayaran Properti Secara Online pada PT 

Raja Kapitan Jaya dapat diakses menggunakan internet dengan media Browser, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain-lain. 
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BAB IV Pembahasan 

5.2. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi PT Raja 

Kapitan Jaya. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini bisa dikembangkan lagi 

menggunakan program Android Mobile sehingga dapat diakses dimana saja, 

kapan saja, maupun menggunakan media apa saja seperti, komputer, laptop, 

maupun smartphone. 

2. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan untuk selalu 

melakukan backup data pada tempat penyimpanan. 
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