BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta
saran yang akan menjadi masukan untuk penelitian lebih lanjut.
V.1

Kesimpulan
Berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik dari perancangan

aplikasi untuk menunjang perawatan mobil :
1.

Terdapat beberapa kebutuhan yang didapat dari hasil wawancara. Yang
terpenting adalah aplikasi yang dapat mencari informasi ketersediaan
service dan dapat melakukan proses booking karena dari hasil 10
responden, aplikasi yang dapat mengingat untuk membayar pajak dan
untuk service dari hasil 9 responden. dan kebutuhan berdasarkan saran
adalah aplikasi yang dapat memberikan kritik dan saran, dapat
mengecek proses mobil, melihat dan mencatat track record service,
menampilkan

estimasi

biaya,

memberi

navigasi

ke

bengkel,

mengingatkan jadwal service, mencari lokasi SPBU, dam membayar
secara online.
2.

Konsep yang dirancang menghasilkan tiga buah alternatif konsep
dengan kelebihan yang berbeda-beda. Alternatif pertama memiliki
kelebihan berupa terdapat tampilan estimasi biaya dan memiliki fitur
untuk service cepat yang dapat memilih apa saja yang akan dilakukan
perawatan. Alternatif kedua memiliki kelebihan berupa fitur login yang
membuat data dalam aplikasi lebih aman. Alternatif ketiga memiliki
kelebihan berupa terdapat fitur yang dapat mencari dan memberikan
navigasi lokasi SPBU terdekat.

3.

Prototype akan diambil berdasarkan konsep desain ke tiga yang akan
disempurnakan berdasarkan komentar yang telah diberikan oleh
peserta desain workshop. Dengan menambah kelebihan berupa
estimasi biaya dan tombol login dengan memasukan username dan
password untuk meningkatkan keamanan.
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4.

Penilaian pada kriteria-kriteria dalam uji kemampupakaian secara
keseluruhan telah mendapatkan nilai baik. Kriteria-kriteria tersebut
adalah usefulness mendapatkan nilai 4,33. learnability dengan nilai
rata-rata 4,67, satisfaction dengan nilai rata-rata 4,39. Pada kriteria
usefulness, learnability, dan satisfaction sudah baik dengan batas nilai
minimum sebesar 3,5. Pada kriteria Efficiency mendapat nilai
persentase rata-rata 100%, effectiveness mendapat nilai persentase
rata-rata 89%. Kriteria efficiency dan effectiveness sudah baik karena
nilai rata-rata persentase sudah diatas 70%. Terakhir adalah kuesioner
SUS mendapat nilai rata-rata sebesar 87,5 nilai tersebut sudah baik
karena sudah diatas nilai rata-rata sebesar 70.

V.2

Saran
Saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut adalah sebagai

berikut:
1.

Mengembangkan aplikasi degan menambah fitur-fitur seperti forum
pengguna kendaraan agar fungsi aplikasi dapat lebih luas.

2.

Pembuatan prototype dapat lebih disempurnakan kedalam bentuk
aplikasi smartphone agar dapat direalisasikan dalam kebutuhan untuk
membantu perawatan mobil.
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