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BAB V

PENUTUP

Mobile Commerce menggunakan mobile handheld devices untuk

berkomunikasi, berinteraksi, dan melakukan transaksi via mobile. Penggunaan m-

commerce akan meningkatkan produktivitas dengan data berkecepatan tinggi

ditambah mobile system yang hemat biaya serta konsumen dapat menggunakan

aplikasi m-commerce pada tempat dan situasi yang berbeda. M-commerce juga

dapat digunakan untuk melakukan bisnis pada internet. Dengan m-commerce segala

kegiatan bisnis seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa dapat dilakukan

dengan mudah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Toko Victory Furniture dengan

mengamati dan menganalisis sistem transaksi yang berjalan serta dilandasi teori-

teori dan alat-alat yang digunakan berkaitan dengan penelitian maka disimpulkan

bahwa akan lebih baik jika pihak toko menggunakan aplikasi m-commerce yang

telah dirancang. Aplikasi ini memberikan kemudahan bagi customer dan juga bagi

pemilik toko. Maka berdasarkan uraian-uraian diatas maka dapat diambil beberapa

kesimpulan dan saran seperti di bawah ini.

5.1 Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Aplikasi Mobile commerce yang dibuat dapat menyajikan katalog produk

furniture yang dijual melalui mobile smartphone, sehingga pihak toko tidak

perlu mencetak maupun mengumpulkan lembar katalog secara terus menerus.

b. Aplikasi ini mempermudah para pelanggan/konsumen untuk melihat detail

produk seperti harga, ukuran, dan deskripsi produk melalui katalog yang

disajikan pada mobile, sehingga mereka tidak perlu datang ke toko langsung.

c. Para konsumen juga dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi ini dimana

saja dan kapan saja.
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d. Aplikasi ini dalam penggunaannya tidak begitu rumit.

e. Pada aplikasi ini, para konsumen juga dapat menulis saran kritik kepada pihak

toko serta melihat saran kritik yang pernah ditulis oleh konsumen lainnya.

5.2 Saran

Adapun  saran  yang  dapat diberikan  untuk  pengembangan  dari  sistem

yang telah dibuat antara lain :

a. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambah sistem yang memudahkan

konsumen dalam melakukan konfirmasi pembayaran.

b. Mengupload aplikasi ke Google PlayStore, sehingga dapat di download dengan

mudah oleh konsumen.

c. Perlunya pengembangan serta penyempurnaan fitur-fitur pada aplikasi sehingga

dapat digunakan semaksimal mungkin.


