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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil tinjauan dan analisis yang telah dilakukan diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan webgis pemetaan trayek angkot dan fasilitas sosial di

Kecamatan Rangkasbitung didapatkan hasil bahwa dari banyaknya rute

trayek angkutan kota di Kecamatan Rangkasbitung yang melewati fasilitas

sosial paling banyak dilalui oleh rute trayek Terminal Curug – Kota (via JL.

Siliwangi) yang melewati fasilitas sosial dengan jumlah 30 tempat yang

meliputi dua masjid, sepuluh sekolah, dua rumah sakit, delapan kantor dinas,

dua terminal, dan enam lain-lain.

2. Pengujian terhadap webgis pemetaan trayek angkot dan fasilitas sosial di

Kecamatan Rangkasbitung ini di lakukan dengan tiga cara yaitu dengan uji

validasi jarak trayek dan tarif angkot, uji aplikasi dengan web browser, dan

uji usability.

a. Hasil uji validasi, secara umum data yang di dapat dari Dinas

Perhubungan yang terdapat pada aplikasi kurang sesuai dengan survey

langsung di lapangan yang berupa data jarak trayek dan tarif angkutan

kota.

b. Hasil uji aplikasi dengan web browser, secara umum aplikasi berhasil di

akses dengan dua perangkat yaitu komputer dan smartphone. Untuk web

browser pada komputer menggunakan Internet Explorer, Google

Chrome, dan Mozilla Firefox, sedangakan pada smartphone

menggunakan Internet Explorer , CM Browser, dan UC Browser dengan

syarat harus menginstall flash players.

c. Hasil uji usability, secara garis besar hasil dari dua kelompok pertanyaan

kuisioner yang dinyatakan dalam persentase kepada 30 responden yang
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terdiri dari 10 pegawai Dinas Perhubungan. 10 konsumen atau

penumpang angkot, dan 10 dari masyarakat umum  dapat dikatakan baik

dengan rata-rata penilaian baik (75,556 %), sedang (24,444 %), kurang (0

%). Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata responden sangat

setuju dengan memilih kolom penilaian “Baik” pada kuisioner yang

diberikan. Sehingga aplikasi pemetaan trayek angkot dan fasilitas sosial

berbasis webgis ini telah memenuhi uji usability yang menyatakan bahwa

situs web ini efektif, efisien, dan memberikan kepuasan bagi

penggunanya.

5.2 Saran

Dari kegiatan penelitian yang dilakukan penulis dapat diberikan saran

sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan penelitian sebaiknya melakukan studi literatur terlebih

dahulu sehingga bisa mendalami permasalahan yang terjadi dalam pembuatan

webgis.

2. Dalam mendesain webgis sebaiknya sudah memiliki konsep yang matang.

3. Tampilan web sebaiknya di desain lebih menarik dan mudah di mengerti agar

pengguna menjadi lebih tertarik dan banyak yang menggunakannya karena

tampilan yang bagus.

4. Dalam pemilihan nama doamain sebaiknya cari yang sederhana dan memiiki

ciri khas agar mudah di ingat oleh masyarakat.

5. Usahakan untuk bekerjasama dengan kampus atau pemerintahan daerah

sesuai dengan studi kasus penelitian untuk memasang aplikasi website ini ke

server yang di miliki oleh masing-masing instansi, untuk meminimalisir biaya

dan juga untuk pengembangan aplikasi webgis kedepanya.


