
BAB  V 

Penutup 

 

A. Kesimpulan 

 Denina adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang pembuatan tas 

dimana produk tasnya yang merupakan produk dalam negeri ini menjadi 

sebuah potensi yang mampu mengenalkan produk buatan Indonesia yang 

lebih luas lagi  kepada masyarakat Indonesia maupun Internasional yang 

tertarik pada produk buatan dari Indonesia dengan bentuk promosi yang 

berbeda dan mengikuti perkembangan teknologi yang sudah semakin 

maju.  

 Perancangan konsep aplikasi ini bertema belanja mudah dan 

praktis menggunakan M-Commerce, hanya membutuhkan smartphone 

Android sebagai media utama dalah Android, Android sendiri merupakan 

salah satu sistem operasi yang tertanam pada smartphone yang saat ini 

sedang menjadi trend dan  merajai pasar ponsel di Indonesia dan dunia. 

Masyarakat yang hobi menggunakan smartphone Android ini dapat 

menggunduh aplikasi yang diinginkan dengan bebas dan gratis. 

Diharapkan dengan akses yang bebas dan gratis dalam pengunduhan 

aplikasi pada ponsel mereka hal ini dapat membuat dan menciptakan 

peningkatan yang semakin besar setiap harinya karena terciptanya 

aplikasi yang mudah dikembangkan serta dapat diunduh. Oleh karena itu, 

diperlukan sebuah kerjasama yang baik antara desainer dan programmer 
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untuk tercwujudnya aplikasi yang diinginkan dengan baik dari segi 

desain maupun secara teknisnya. 

 Apabila aplikasi M-Commerce Denina Bag ini sudah diunduh oleh 

target audience, makam diharapkan aplikasi ini dapat menjadi solusi 

alternatif agar masyarakat dapat tumbuh ketertarikan pada produk 

Indonesia dan khususnya produk Denina Bag untuk berbelanja. Dalam 

aplikasi ini menyediakan semua informasi yang dibutuhkan mengenai 

produk Denina Bag secara lengkap serta berikut harga barang, biaya 

pengiriman, informasi alamat showroom, info rekening, hingga 

pembelian barang dengan praktis dan dapat dilakukan kapan saja, selalu 

updateproduk,jelas, canggih  dalam melakukan transaksi belanja yang 

aman, mudah, praktis. 

 

B. Saran 

 Sebagai generasi muda yang kreatif hendaknya kita melakukan 

pendekatan kepada masyarakat dalam menyasar minat masyarakat dan 

mampu menangkap fenomena trend yang sedang berkembang pada 

sebuah bentuk promosi suatu produk dengan mengkonversi yang dahulu 

menggunakan media konvensional menjadi media digital yang lebih 

interaktif dan mampu mengikut jaman yang semakin modern. Salah 

satunya dengan merancang aplikasi belanja sebagai media baru dalam 

berbelanja masyarakat terhadap suatu barang melalui teknologi 

smartphone yang mereka miliki. Aplikasi Android pada smartphone 
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dapat menjadi salah satu solusi untuk menumbukan ketertarikan 

masyarakat untuk berbelanja produk buatan asli Indonesia dan bangga 

akan apabila ditampilkan dengan media digital yang singkat, praktis, 

mudah dipahami dan tidak menyita waktu dalam berbelanja. 

 Penulis memberikan beberapa saran kepada perancang serupa agar 

lebih sempurna dan lebih baik kedepannya yaitu : 

1. Dalam mencari sumber yang lebih lengkap. 

2. Memperhatikan resolusi terhadap desain layout yang dibuat jika akan  

dibuat ke aplikasi, desain lebih jelas. 

3. File aplikasi (.apk) agar ringan ukurannya agar tidak memakan memori  

saat digunakan pada smartphone. 
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