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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berikut adalah kesimpulan setelah melakukan pengembangan aplikasi 

mobile untuk startup MauBeres dalam penelitian ini. 

1. Pengguna jasa yang berperan sebagai user dapat melakukan proses fungsi 

pendaftaran, login, order booking PRT atau Sopir, memilih dan menandai 

favorit penyedia jasa (talent), serta melihat riwayat order yang sedang 

berlangsung atau telah selesai sesuai dengan rancangan sistem aplikasi 

mobile MauBeres. Namun dalam pengembangan ini, sistem aplikasi mobile 

MauBeres belum dapat melakukan pembayaran dan masih membutuhkan 

pengembangan yang lebih lanjut. 

2. Sistem aplikasi mobile MauBeres yang dirancang memiliki 5 fitur berupa 

Riwayat hidup atau pengalaman talent yang menyajikan informasi riwayat 

hidup atau pengalaman talent kepada pengguna jasa, pilihan order layanan 

untuk durasi Daily ataupun Monthly sehingga memudahkan pengguna jasa 

memilih durasi pekerjaan yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan, kebebasan 

untuk memilih talent yang membantu pengguna jasa untuk mendapatkan 

penyedia jasa yang sesuai, fitur favorit talent memudahkan pengguna jasa 

untuk menyimpan user penyedia jasa yang disenangi pada sistem aplikasi, 

sehingga dapat mempermudah pengguna jasa untuk menggunakan kembali 
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layanan penyedia jasa tersebu. Help near me yang merupakan fitur 

pencarian talent secara random berdasarkan radius 25 kilometer, fitur ini 

dapat memudahkan pengguna jasa dalam mempersingkat proses pencarian 

penyedia jasa tanpa harus melewati proses pemilihan talent apabila 

mendesak. 

3. Rancangan aplikasi mobile MauBeres belum dapat membantu pengguna 

jasa dalam mencari layanan jasa PRT dan Sopir secara realtime karena, 

aplikasi pengguna jasa belum terhubung dengan aplikasi untuk penyedia 

jasa PRT dan Sopir. Namun dari hasil testing yang dilakukan terhadap 10 

responden, fitur yang disematkan dapat membantu pengguna jasa dalam 

mencari dan menggunakan layanan jasa PRT dan Sopir kedepannya. 

 

 5.2 Saran 

 Berikut adalah beberapa saran terhadap pengembangan aplikasi mobile ini. 

1. Dalam proses perancangan konsep sistem aplikasi, rancangan konsep 

berbeda dengan hasil data pendukung requirement analysis yang 

dilakukan. Sehingga untuk kedepannya, harus lebih matang dalam 

perancangan sebuah konsep agar dalam pengembangannya dapat 

menghasilkan sistem aplikasi yang sesuai dengan rancangan, baik dari 

segi fitur maupun fungsi yang dapat digunakan. 

2. Rancangan aplikasi dalam penelitian ini hanya terdapat 2 sistem yaitu 

sistem aplikasi mobile untuk user (pengguna jasa), dan sistem aplikasi 

Web Service untuk admin. Namun, aplikasi dalam penelitian ini masih 
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belum selesai. Hal ini dikarenakan perlu adanya perancangan aplikasi 

ketiga untuk penyedia jasa PRT ataupun Sopir (talent). Aplikasi ketiga 

ini adalah aplikasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan sistem 

aplikasi admin, dan user yang telah dikembangkan sehingga fungsi 

order dan pembayaran dapat terimplementasikan dengan baik untuk 

kedua belah pihak (user dan talent).
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