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Bab 5 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 

Perancangan dan Implementasi Aplikasi Objek Wisata Kabupaten 

Poso Berbasis Android. Sistem aplikasi ini, teritegrasi dengan 

website Sistem Informasi Pariwisata Kabupaten Poso serta media 

sosial Facebook. Penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan bahwa dengan memanfaatkan teknologi Android, 

teknologi Google Map yang dilengkapi dengan layanan map dinamis 

serta map statis dan pemanfaatan media sosial Facebook, dapat 

membantu proses untuk mempromosikan pariwisata yang terdapat di 

Kabupaten Poso dengan memanfaatkan jaringan media sosial 

sebagai media periklanan dan dapat membantu pemerintah 

Kabupaten Poso khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Poso dalam upaya melakukan promosi terhadap objek 

pariwisata yang ada di Kabupaten Poso, serta masyarakat dan 

wisatawan yang ingin mendapatkan informasi seputar pariwisata dan 

fasilitas penunjang yang terdapat di Kabupaten Poso. Aplikasi ini 

dapat diakses dengan menggunakan layanan internet dan dapat 

digunakan secara gratis melalui media layanan google play store. 
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5.2 Saran 

 Saran untuk pengembangan aplikasi ini, diharapkan agar 

nantinya aplikasi dapat diperluas lagi dengan pemanfaatan 

teknologi, meliputi: 1) pemanfaatan teknologi web service berbasis 

Java, PHP, dan C#, dimana pertukaran data antar aplikasi yang 

berbeda platform dapat dilakukan; 2) pemanfaatan teknologi 

database cloud, dengan proses penyimpanan data yang dilakukan 

pada server cloud; 3) pemanfaatan teknologi artificial intelligence 

dengan menerapkan metode untuk merepresentasikan dan 

penggunaan knowledge, metode untuk pencarian atau penelusuran 

secara heuristic dengan memanfaatkan algoritma neural network 

atau sistem selular fisik yang dapat memperoleh, menyimpan dan 

menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman yang 

bersifat umum dan spesifik, serta proses penyampaian data informasi 

lewat pemanfaatan teknologi suara pada perangkat android; 4) 

pemanfaatan teknologi GPS map direction, yang diintegrasikan 

dengan memanfaatkan teknologi terbaru google map, yang dapat 

dijalankan secara offline pada perangkat android; 5) pemanfaatan 

teknologi encryption data berbasis 1024-bit, yang dapat digunakan 

untuk sistem keamanan komunikasi data dalam internet; 6) 

pemanfaatan teknologi video streaming, yang digunakan untuk 

menampilkan video dokumentasi seni dan budaya, serta video 

dokumentasi objek pariwisata di Kabupaten Poso; 7) pemanfaatan 

berbagai media sosial sebagai media untuk mempromosikan 

pariwisata di Kabupaten Poso yang memiliki jangkauan yang sangat 

luas. 


