BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang merupakan
jawaban dari tujuan penelitian dan saran untuk masukan terhadap tampilan
aplikasi My Blue Bird dan untuk penelitian selanjutnya.
V.1

Kesimpulan
Kesimpulan yang merupakan jawaban dari tujuan penelitian yang dapat

ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Hasil evaluasi kemampupakaian (usability) aplikasi My Blue Bird saat ini
menunjukkan bahwa aplikasi belum dapat dikatakan mampupakai
(usable) dari lima kriteria efektivitas, efisiensi, kebergunaan, kemudahan
dipelajari dan kepuasan dalam fitur pemesanan taksi, pencarian riwayat
pemesanan beserta rinciannya, dan saat melakukan sign out. Hasil
evaluasi tersebut dapat dilihat pada Tabel III.15.
2. Rancangan ulang yang dilakukan memperbaiki masalah-masalah dari
usability problem. Pertama, memperbaiki penempatan tombol SIGN
OUT yang sebelumnya berada di dalam user profile menjadi pada
tampilan menu bar yang lebih mudah dijangkau pengguna. Kemudian,
mengubah penempatan bar pickup dan drop off, dimana yang awalnya
pada tampilan tidak bersebelahan dibuat menjadi bersebelahan. Ketiga,
icon penentuan pickup time dibuat lebih informatif dimana icon nya
ditambahkan keterangan tulisan “Pickup Now”. Keempat, melakukan
perbaikan pada tampilan riwayat pemesanan, dimana terdapat tombol
DROP UP yang kurang jelas karena warna tombol tidak kontras dengan
warna dasar background nya sehingga dilakukan perubahan bentuk icon
nya menjadi tanda panah ke atas dan mengganti warna menjadi hitam
agar kontras dengan background hitam. Perbaikan juga dilakukan pada
informasi profil sopir dan perubahan icon pemilihan jenis taksi yang
dibuat lebih informatif dimana, gambar taksi disertakan dengan
keterangan tulisan.
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menambahkan metode pembayaran yang lengkap, tutorial penggunaan
aplikasi, fitur promosi layanan dari aplikasi, penambahan pilihan bahasa
Indonesia, rating terkait aplikasi, penambahan fitur call center
3. Hasil evaluasi kemampupakaian (usability) rancangan ulang aplikasi My
Blue Bird dapat dikatakan hampir semua mampupakai dari kriteria
efektivitas, efisiensi, kebergunaan, kemudahan dipelajari dan kepuasan
dalam ketujuh fitur, namun dari kriteria efisiensi dalam fitur pemesanan
masih dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Hasil evaluasi tersebut
dapat dilihat pada Tabel III.31.
V.2

Saran
Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini untuk masukan terhadap

tampilan aplikasi My Blue Bird maupun untuk penelitian selanjutnya adalah
sebagai berikut.
1. Untuk perusahaan yang ingin meningkatkan pelayanannya dengan
menerapkan teknologi, sebaiknya lebih memperhatikan kebutuhan dan
kemampuan pelanggan yang mengoperasikannya.
2. Untuk Blue Bird Group, sebaiknya lebih memperhatikan kendalakendala pelanggan yang mungkin tidak teridentifikasi oleh pihak
restoran.
3. Untuk penelitian selanjutnya, melakukan evaluasi dengan menggunakan
tipe

evaluasi

lain

selain

uji

kemapupakaian

dan

dilakukan

pengembangan dibidang informatika
4. Untuk penelitian selanjutnya, melakukan evaluasi dengan pengukuran
kriteria kemampupakaian yang lain misalnya, kemudahan untuk
dijangkau atau accesibility
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