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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dibuat oleh penulis dengan judul 

“Implementasi Layanan berbasis Lokasi pada Sistem Informasi Geografis Pencarian 

Lokasi Perumahan dan Cluster di Kota Bekasi”, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi ini sudah bisa digunakan sebagai alat pembantu masyarakat 

Bekasi dalam mengenal Kota Bekasi. 

2. Aplikasi ini dapat mempermudah masyarakat Kota Bekasi dan juga 

masyarakat pendatang yang ingin mencari perumahan dan cluster untuk 

memberikan arahan dan navigasinya menuju perumahan dan cluster yang 

akan dituju. 

3. Aplikasi ini memudahkan penggunanya karna menggunakan mobile 

phone/smartphone karna dapat dipergunakan di manapun dan kapanpun. 

4. Aplikasi ini bersifat user friendly karna menu dalam aplikasi ini mudah 

digunakan. 

5. Dengan adanya aplikasi ini para pengembang dapat mengiklankan 

perumahan yang sudah dibangunnya dengan cepat. 

6. Dengan adanya aplikasi ini para calon pembeli perumahan dan cluster 

dapat mencaritahu detail cluster dan perumahan yang akan dibelinya karna 

di aplikasi ini terdapat detail-detail yang di butuhkan. 

7. Aplikasi ini dapat memenuhi pengguna untuk melakukan proses pencarian 

perumahan dan cluster secara lebih cepat, efektif, dan aman.  

1. Cepat  

Proses melakukan pencarian perumahan dan cluster dapat 

berlangsung cepat karna sudah ada arahan dan navigasi yang diberikan 

pada aplikasi. 

2. Efektif  

Meminimalisir resiko tersesat akibat tidak mengenal wilayah di 

Kota Bekasi sehingga memakan waktu yang cukup banyak. 

3. Aman 

Data-data tentang perumahan dan cluster masuk ke dalam database 

dan tersimpan rapih sehingga tidak ada resiko hilang atau berantakan. 
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5.2 Saran 

Penulis memiliki beberapa saran yang diharapkan dapat menyempurnakan 

aplikasi ini untuk di kembangkan menjadi yang lebih baik lagi sehingga bisa lebih 

berguna bagi seluruh masysrakat. Berikut ini saran dari penulis: 

1. Ditambahkan dan diperbanyak lagi detail tentang perumahan dan cluster

karna dapat mempermudah informasi yang diberikan kepada para calon

pembeli perumahan dan cluster.

2. Ditambah menu tentang fasilitass umum sekitar perumahan dan cluster

seperti pasar, halte, tempat ibadah, sarana olahraga dan taman-taman

bermain.

3. Ditambahkan lagi jumlah perumahan dan cluster yang ada di Kota Bekasi

karna dalam penyusunan ini jumlah nya masih terbatas.

4. Selalu up to date mengenai perkembangan wilayah yang ada di Kota

Bekasi sehingga aplikasi dapat menyesuaikan dengan perkembangan

wilayah.

5. Tambahkan ranking pada perumahan dan cluster yang sering dituju atau

sering di klik dan dilihat pada aplikasi. Sehingga para calon pembeli

mendapatkan saran secara tidak langsung dari hasil ranking ini.
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