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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa telah dibuat 

aplikasi pemesanan online snack / catering berbasis android yaitu Yana Catering 

sebagai media pemesanan online dan pelacakan kurir pengantar. Aplikasi dapat 

dijalankan dengan lancar pada perangkat smartphone android 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 dapat menampilkan daftar daftar menu yang ada di Yana Catering, dan 

dapat menampilkan lokasi kurir pengantar secara realtime pada saat proses 

pengantaran. 

Aplikasi dapat menampilkan pelacakan pengantar pesanan pada aplikasi 

delivery order Yana Catering Jepara dan telah mempermudah pemesan melakukan 

pemesanan secara online pada Yana Catering sehingga pemesanan tidak perlu 

datang ke tempat langsung. Hal ini dibuktikan dengan adanya angket penelitian 

dari pengguna aplikasi dengan kelayakan aplikasi mencapai 85,9% dan kelayakan 

aplikasi dari penilaian ahli media mencapai 96,2%. Aplikasi Yana Catering juga 

dapat membantu kurir untuk mengantarkan pesanan dan dengan aplikasi ini 

pemesanan dapat dilakukan secara online melalui smartphone, dengan nilai 

kelayakan aplikasi 77,14%. 

Kelayakan Aplikasi Yana Catering telah diuji oleh Ahli Media, dan Pemesan 

Produk serta dilakukan persebaran angket kepada 25 responden dengan hasil 

sebagai berikut : 

No. Pengujian Penguji Nilai Kriteria 

1. Ahli Media Bapak Akhmad 

Khanif Zyen, M.Kom 
96,2% 

Sangat Layak 

2. Pemesan Produk 25 Responden 85,6% Sangat Layak 

3 Pemilik Bisnis Ibu Suyanah 77,14% Sangat Layak 
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5.2 Saran  

Proses panjang pembuatan Tugas Akhir ini telah mempu menghasilkan 

sebuah 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. Dalam Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut yaitu 

dengan marketplace catering di seluruh area Jepara. 

2. Dapat ditambahkan fitur perhitungan ongkos kirim berdasarkan jarak (km) 

karena perhitungan masih berdasarkan kecamatan. 

3. Dalam pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan fitur chat 

4. Dapat ditambahkan fitur pembayaran secara online seperti: Go-Pay, OVO 

Cash, DANA, dll. 


