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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa telah 

dibuat aplikasi Rumah Cantik G&G berbasis android untuk memberikan 

informasi produk dan stok produk Nu Skin bagi konsumen di toko yang diberi 

nama Rumah Cantik G&G. Aplikasi ini dapat dijalankan pada perangkat 

smartphone minimal versi 5.1 (Lollipop), setelah peneliti uji coba pada versi 4.4 

(Kitkat) ternyata tidak dapat di pasang dan di coba pada versi 5.1 (Lollipop) dapat 

berjalan sesuai fungsinya. Aplikasi ini mempermudah konsumen dalam 

melakukan pembelian produk dan mengetahui stok dari produk yang dipesan. 

Dalam aplikasi ini konsumen juga dapat melihat informasi produk dan stok 

produk, harga, deskripsi produk, foto dan juga dapat menampilkan notifikasi 

pemesan untuk mengetahui informasi pemesanan.  

Aplikasi Rumah Cantik G&G dapat mempermudah pemilik toko dalam 

membuat laporan hasil penjualan dari toko dan mengetahui daftar dari semua 

pelanggan yang sering membeli ditoko. Aplikasi Rumah Cantik G&G dapat 

menghindari kesalahan pelayanan yang sering terjadi saat membeli langsung 

ketoko tanpa mengetahui stok dan ketersediaan produk yang diinginkan sehingga 

membuat konsumen merasa kecewa. Hal ini dibuktikan dengan adanya angket 

penelitian dari pengguna aplikasi Rumah Cantik G&G dengan kelayakan aplikasi 

mencapai 78,25%. Aplikasi Rumah Cantik G&G sudah dapat memudahkan 

konsumen pada saat akan mengetahui produk dan stok produk sehingga 

memudahkan konsumen dan tidak perlu datang ke toko lagi. 

 Kelayakan aplikasi Rumah Cantik G&G telah diuji dan dinilai oleh ahli 

media serta dilakukan penyebaran angket kepada 40 responden dengan hasil 

sebagai berikut : 
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Tabel 5. 1 Tabel Hasil Pengujian 

No. Penguji Nama Penguji Nilai Kriteria 

1. Ahli Media Nur Aeni Widiastuti, 

S.Pd., M.Kom 

100% Sangat 

Layak 

2. Pemilik Rumah Cantik G& Dwi Santhika Sari 80% Sangat 

Layak 

3. Masyarakat/Pelanggan 40 Responden 78,25% Sangat 

Layak 

Berdasarkan tabel hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa untuk ahli 

media mencapai 100% dan berkriteria sangat baik, responden pemilik usaha 80% 

dan responden masyarakat/pelanggan 78,25% yang menghasilkan kesimpulan 

sangat layak sehingga aplikasi dapat digunakan oleh toko untuk proses penjualan 

produk.  

5.2 Saran 

Proses panjang pembuatan Tugas Akhir ini telah mampu menghasilkan 

sistem yang jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, untuk pengembangan 

selanjutnya, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan mampu menjadi 

bagian terwujudnya sistem ini, diantaranya : 

1. Aplikasi Rumah Cantik G&G dapat dikembangkan lebih lanjut dengan 

menambahkan fitur diskon. 

2. Dalam pengembangan aplikasi selanjutnya, pembayaran bisa dilakukan 

dengan cara online atau dengan uang elektronik seperti Go-pay, E-

money, Cash, OVO. 

3. Dalam aplikasi selanjutnya, pada fitur perhitungan ongkos kirim dapat 

dilakukan berdasarkan jarak (km) karena perhitungan masih dalam 

kota. 

4. Data produk di tambah dan deskripsi produk yang lebih 

menginformasikan. 


