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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan
Dari proses pembuatan aplikasi ini sampai dengan proses implementasi serta

uji coba penggunaan aplikasi ini dapat menggabungkan beberapa fungsi dari beberapa
aplikasi yang sudah ada sekaligus. Pada dasarnya kelebihan yang ditawarkan oleh
aplikasi ini dapat dipenuhi oleh beberapa aplikasi yang sudah ada, tetapi kehadiran
aplikasi ini dapat memudahkan user, karena menggabungkan fungsi beberapa aplikasi
ke dalam sebuah aplikasi saja.
Secara keseluruhan aplikasi ini berjalan cukup baik. Hal ini didasarkan dari
UAT yang diberikan kepada para responden, umumnya memiliki respon yang sangat
positif. Hanya saja beberapa fitur dan desain tidak terlalu sesuai dengan rancangan awal.
Namun, hasil yang dirasakan dari tools ini belum dapat dirasakan secara
maksimal karena mengingat banyaknya sales yang masih kurang begitu menguasai
teknologi smartphone sebagai penunjang kinerja mereka. Selain kemampuan teknis
yang dimiliki oleh para sales masih tergolong kurang begitu tinggi, sales juga masih
memandang sebelah mata atas pentingnya sebuah sistem penunjang penjualan yang
baik untuk meningkatkan produktifitas sales.

5.2

Saran
Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada para pihak yang

berhubungan dengan aplikasi ini, yaitu:
Bagi para pengguna aplikasi :
1. Diadakan pelatihan dan penyuluhan untuk memberikan pemahaman
baru kepada para sales bahwa penggunaan aplikasi seperti ini dapat
mempermudah mereka dalam kerja
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2. Lebih rajin dalam pencatatan dan pengelolaan data calon prospek,
menggunakan aplikasi seperti ini mungkin terlihat menyulitkan. Namun,
jika dilakukan dengan disiplin akan terlihat hasilnya.

Bagi para mahasiswa yang akan mengambil skripsi :
1. Hati-hati dalam memilih programmer, pilihlah yang dapat dijangkau
secara fisik dan bertemu muka. Karena berdiskusi via chat maupun
telepon cenderung lebih sulit.
2. Bayar programmer per fase, jangan dibayar full dimuka jika hasilnya
masih belum memuaskan.
3. Selalu membuat rencana cadangan apabila programmer bermasalah,
seperti mencari programmer kedua misalnya.
4. Buat kontrak yang memiliki kekuatan hukum, sehingga programmer
tidak dapat kabur dari tanggung jawabnya.
5. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru, meskipun terkadang
beresiko. Namun, banyak sekali pelajaran yang dapat di petik. Yang
sebelumnya belum tahu menjadi tahu.
6. Apabila membuat aplikasi mobile, sempurnakanlah hingga dapat masuk
ke dalam google play.
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