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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan pembahasan analisis, perancangan, implementasi sampai 

pada tahapan pengujian, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan serta saran untuk 

aplikasi survei harga produsen pedesaan agar dapat mencapai pemanfaatan yang 

lebih baik lagi.  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan tugas akhir yang mengacu pada tujuan penelitian, maka dapat 

disimpulkan.  

1. Admin dapat dengan mudah mengatasi akun yang menjual produk makanan 

yang tidak layak jual 

2. Pembeli dapat dengan mudah memesan dan mencari jenis makanan yang 

diinginkan.dan mempercepat prosesnya yang semula bisa melebihi waktu 1 

jam karena calon pembeli harus menunggu sampai penjual membalas 

komentar para calon pembeli,dan setelah memakai aplikasi ini cukup 

melakukannya hanya dengan 10 menit maka makanan yang anda pesan dapat 

di proses. 

3. Penjual makanan dapat lebih mudah memasarkan jenis makanan yang mereka 

jual.karena mereka tidak perlu selalu secara terus menerus mengupload 

makanan yang penjual pasarka. 

4. Kurir dapat dengan mudah menerima pesanan dari pembeli dan mereka juga 

tidak perlu khawatir tentang tidak mendapatkan hasil dari jasa yang telah 

mereka berikan. 
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5.2. Saran  

Aplikasi ini perlu pengembangan lagi, oleh karena itu ada beberapa saran 

yang dapat digunakan sebagai paduan pengembangan perangkat lunak ke arah 

yang lebih baik guna mendukung lancarnya proses transaksi jual beli pada grup 

kuliner kota cikampek. Adapun saransaran terhadap pengembangan aplikasi 

smart kuliner kota cikampek adalah sebagai berikut: 

1. Menyempurnakan fitur agar aplikasi smart kuliner kota cikampek ini dapat 

di gunakan oleh para pengguna disabilitas. 

2. Mengembangkan perangkat lunak dari segi performasi.keterbatasan server 

dan hosting menjadi kekurngan. Keurangan yang terjadi server terkadang 

mengalami down sehingga aplikasi tidak bisa diakses dan pengguaan 

bandwidth kuota hoting perlu ditingktkan. 

3. Menyempurnakan tampilan dari aplikasi ini agar dapat lebih memudahkan 

pengguna menggunakan aplikasi. 

4. Mengembangkan platform yang dapat didukung oleh perangkat lunak, 

mengingat saat ini hanya mendukung platform android. Karena hal ini 

berkaca terhadap masyarakat luas yang tidak hanya menggunakan 

smartphone android saja. 

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut bisa dijadikan 

sebagai bahan masukkan yang dapat bermanfaat bagi pengembang aplikasi smart 

kuliner kota cikampek khususnya. 


