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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Penelitian yang telah dilakukan ini bertujuan untuk membantu pemilik Toko 

Bangunan Budi untuk bekerja secara lebih efisien serta meningkatkan penjualan 

mereka. Pada awalnya Toko Bangunan Budi masih menggunakan cara manual 

dalam melakukan pencatatan inventori, penjualan, dan pembelian serta mereka 

masih belum memiliki informasi lengkap tentang produk yang cocok untuk 

ditawarkan kepada customer. Dengan adanya aplikasi ini pemilik hanya perlu 

melakukan input data inventori, semua transaksi penjualan ataupun pembelian akan 

tercatat di dalam sistem dan juga pihak toko akan mendapatkan informasi tentang 

produk yang cocok untuk ditawarkan kepada customer saat customer tersebut telah 

memilih barang yang akan dibeli. Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan 

berdasarkan rumusan masalah yaitu: 

5.1 Kesimpulan 

Aplikasi yang telah dibuat mampu membantu Toko Bangunan Budi dalam 

melakukan penyimpanan transaksi penjualan dan pembelian serta aplikasi ini juga 

memiliki fitur cross selling yang akan memberikan informasi kepada penjual untuk 

menawarkan produk yang bersangkutan dengan produk yang dibeli oleh customer 

dari data yang didapatkan melalui analisa market basket analysis. 
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5.2 Saran 

Untuk kepentingan pengembangan dan penelitian selanjutnya, maka terdapat 

beberan saran yang dapat dianjurkan antara lain: 

1. Memberikan Warning apabila stock barang menipis. 

2. Menambahkan Financial Report untuk mempermudah pada bagian 

keuangan. 

3. Menambahkan fitur apabila jumlah barang yang diterima di Delivery 

Order masih kurang dari jumlah yang ada di Purchase Order. 

4. Jarak yang ada pada Kode Pos di sesuaikan dengan Jarak 

sesungguhnya (tidak input jarang secara manual; jarak dapat 

disesuaikan dengan yang ada di internet).  

 

 

  

Perancangan Point of Sales..., Richardo Agustinus, FTI UMN, 2018




