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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu user dalam mencari salon yang 

diiinginkan agar lebih mudah. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi berbasis 

Android yang berisi kumpulan-kumpulan salon. Terdapat 19 salon di daerah 

Banten yang ada di dalam aplikasi ini.  

 Melalui aplikasi ini user dapat mencari salon yang mereka inginkan 

sesuai dengan lokasi ataupun jasa tertentu. Fitur utama dalam aplikasi ini adalah 

pencarian salon sesuai jasa dan lokasi yang di ingkan, namun terdapat fitur-fitur 

tambahan yang mendukung user dalam pencarian salon.  

Salah satu fitur yang disediakan adalah fitur bookmark, sehingga user 

dapat menandai salon yang mereka inginkan, sehingga jika nanti user ingin pergi 

ke salon tersebut maka user bisa dapat langsung melihat profil salon tersebut di 

feature bookmark. Selanjutnya ada fitur been here yang berguna untuk menandai 

salon tersebut telah di kunjungin atau tidak, lalu ada fitur rate yang bertujuan 

untuk memberikan review dari salon yang telah mereka datangi. 

Berdasarkan hasil user acceptance testing yang dilakukan kepada 

sepuluh orang responden User acceptance testing yang dilakukan menyatakan 

bahwa aplikasi ini telah berhasil menjawab permasalahan yang ada dari latar 
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belakang dan rumusan masalah dari penelitian ini dengan rata-rata skala 

kepuasan sebesar 4 dari 5.  

Oleh karena itu, dengan hadirnya aplikasi ini dapat mempermudah para 

penggunanya dalam mendapatkan informasi untuk mencari salon sesuai dengan 

jasa yang disediakan dan juga mencari salon sesuai dengan lokasi yang 

diinginkan.  

 

5.2 Saran 

 

Untuk kepentingan pengembangan maupun penelitian selanjutnya dari 

aplikasi pencarian salon ini terdapat beberapa saran yang dianjurkan agar apabila 

ada pengembangan dari aplikasi ini ataupun aplikasi yang sejenis menjadi lebih 

baik lagi, yaitu: 

a. Memberikan tempat khusus dalam homepage website apabila ada 

harga barang yang diskon atau sedang dalam masa promo. 

b. Menambah area cangkupan untuk salon yang tersedia, tidak hanya di 

Banten 
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