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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini telah berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu mendapatkan 

hasil rancangan tampilan aplikasi Vinandotech. Tujuan tersebut dicapai dengan 

membuat rancangan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan Axure Rp dan membuat 

alur proses sistem menggunakan UML. Tampilan yang dibuat juga berhasil diujikan 

kepada pihak VinandoTech melalui tes menggunakan UAT. Pengujian user acceptance 

test yang dilakukan pada prototype tahap pertama dari 10 task yang diberikan kepada 

pihak Vinandotech, masih terdapat beberapa case yang belum dapat terjawab 

diantaranya pada halaman detail katalog, other product belum dapat ditampilkan, pada 

proses menambahkan item ke cart belum muncul feedback barang berhasil 

ditambahkan, dan belum tersedia halaman transaksi pembayaran. Pada user acceptance 

test untuk prototype tahap kedua, dari 10 tugas yang diberikan kepada pihak 

vinandotech keseluruhan tugas dapat dikerjakan dengan baik dan berhasil memperbaiki 

task yang belum terjawab pada pengujian UAT tahap pertama. Selain pengujian UAT, 

pengujian juga dilakukan untuk mengukur tingkat Usability dengan menggunakan 

metode System Usability Scale (SUS) kepada pihak VinandoTech. Dari hasil 

perngujian tampilan pertama prototype dapat dikatakan baik dengan kategori C yang 

berarti baik, dan untuk tampilan prototype kedua juga dapat dikatakan baik dengan 

kategori B lebih baik dari prototype pertama. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat 
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pada lampiran. Selain itu penelitian ini juga berhasil merancang alur sistem dari 

aplikasi vinandotech. Perancangan dilakukan dengan menggunakan Unified Modeling 

Language yang berhasil merancang use case, class diagram, activity diagram, dan 

sequence diagram rancangan aplikasi vinandotech.  

5.2. Saran 

Perlu adanya development aplikasi secara menyeluruh dengan menggunakan 

rancangan tampilan dan alur sistem yang telah dibuat sebagai acuan dalam membangun 

aplikasi sesungguhnya.
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