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BAB V 

SIMPULAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil Analisa perancangan pengembangan 

sistem informasi pada proses penjualan dan tata kelola produk Aladien.id ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil Analisa Fit/Gap yang telah dilakukan melalui hasil 

wawancara yang didapatkan dengan user terkait dan pimpinan, diketahui 

memiliki beberapa kesenjangan yang tentunya kesenjangan tersebut 

seharusnya dapat disanggupi oleh suatu Sistem Informasi, karena itu hal 

ini menjadi dasar pengembangan dari rancangan ini, sehingga sistem yang 

dibuat benar - benar berdasarkan kesenjangan yang ada. 

2. Dengan dilakukannya pengembangan melalui rancangan ini, sistem ini 

mampu mendukung kegiatan bisnis organisasi atau pun perusahaan, 

seperti: 

a) Aktivitas untuk memeriksa ketersedian produk tidak perlu 

dilakukan oleh pelanggan pada awal pembelian dan admin pada 

saat memproses order, karena sepenuhnya mampu ditangani 

oleh sistem yang dirancang. 

b) Proses untuk Input-Edit-Delete produk, kini tidak perlu 

dilakukan oleh admin karena tentunya aktivitas ini akan 

dilakukan oleh supplier atau penyedia barang secara individu. 

3. Sistem ini menyesuaikan sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan/organisasi, dengan begitu admin memiliki kinerja yang lebih 

rendah yaitu dengan melakukan verifikasi pembayaran dan produk saja, 

tidak seperti sebelumnya pemeriksaan ketersediaan barang ke supplier, 

kelola produk melalui data dan informasi yang didapat supplier, serta 

mengawasi batas waktu pembayaran oleh pelanggan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan hasil analisis yang telah dilakukan, maa penulis 

memberikan saran terkait dari hasil perancangan, yaitu: 

1. Disarankan untuk melakukan perawatan secara berkala pada sistem secara 

keseluruhan, meliputi perangkat keras, perangkat lunak serta keadaan 

lingkungan dimana sistem tersebut beroperasi. 

2. Seiring berjalannya waktu, penulis berharap pengembangan sistem ini 

dapat diperluas dengan menambahkan fitur seperti pembayaran online 

(Payment Gateway) bekerja sama dengan beberapa vendor payment 

gateway, serta melakukan kerjasama seperti integrasi dengan sistem 

ekspedisi atau kurir. 

3. Diperhatikan juga terkait data dan informasi yang ada didalam sistem, 

agar melakukan back-up secara berkala. 

Sistem ini dikembangkan untuk meringankan beban kinerja perusahaan, 

namun seiring waktu jumlah transaksi yang terbilang banyak, jumlah admin juga 

harus dipertimbangkan dalam pengoperasiannya. 


