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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Sistem Informasi Geografi memberikan kemudahan yang dapat 

menciptakan lingkungan kerja yang efektif dan efesien. Dengan Sistem Informasi 

Geografi kita dapat. menghemat waktu, serta mencegah terjadinya kehilangan-

data penting.  

SIG dapat melakukan proses analisa yang fungsinya terdiri dari 

maintenance data dan menganalisa data mengenai ruang/tempat, maintenance dan 

menganalisa data-data atribute, mengintegrasikan analisis data mengenai 

ruang/tempat dan data atribute serta menghasilkan format output. . 

Peningkatan dari keuntungan SIG jarang sekali langsung memandang ke 

depan, dan kesulitan-kesulitan yang semakin bertambah menjadikan keuntungan 

SIG akan menjadi lebih besar. 

Keuntungan yang diperoleh bagi user dalam penggunaan system informasi 

geografis dalam pemantauan distribusi penjualan produk : 

1. User dapat dengan mudah mengetahui peta data Pelanggan yang ada di 

Denpasar. 

2. User dengan mudah mengetahui data penjualan produk pada masing-

masing wilayah pemasaran. 

3. Sistem Ini memberikan kemudahan bagi Administrator  dalam melakukan 

proses maintenance data produk, pelanggan dan penjualan. 
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4. User Dapat dengan mudah memperoleh informasi Analisa peramalan 

penjualan produk pada masing-masing daerah pemasaran untuk periode 

kedepan. 

 
5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari Sistem Informasi geografi Pemantauan 

distribusi penjualan produk adalah : 

1. Sistem ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi 

berbasis Internet dengan menggunakan teknologi MapObjects. 

2. Sistem Maintenance dari data-data distribusi penjuaan ini dapat 

dikembangkan menjadi sistem informasi yang lebih kompleks yang 

dapat menangani proses penjualan produk dan penanganan stok 

gudang yang dapat  dikembangkan untuk multiuser, sehingga 

perubahannya dapat langsung di lakukan oleh Bidang-bidang yang 

lainnya. 

3. Untuk data-data pelanggan perlu untuk lebih lengkap agar dapat lebih 

mendukung system yang telah dibuat. 

Melalui Tugas Akhir ini diharapkan Kantor Pemasaran CV. Mama & Leon 

untuk lebih meningkatkan kualitas Teknologi  Informasi yang dimilikinya, 

sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang lebih efesien dan efektif serta 

dapat mengontrol pendistribusian produk ke setiap pelanggan pada masing-

masing wilayah pemasaran sehingga dapat mencegah terjadinya kekurangan stock 

barang atau kelebihan stock barang pada periode tertentu. 

  


