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SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Hasil analisis serta perancangan aplikasi pemesanan paket tour wisata di PTAero Travel 

Indonesia berbasis mobile yang dibahas pada bab–bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Aplikasi sudah sesuai dengan fitur dan fungsinya yang diharapkan sehingga dapat menjadi 

alternatif penyampaian informasi dan pemesanan paket yang dikemas dengan menarik 

serta mudah penggunaan nya. 

2. Aplikasi ini mampu mengatasi permasalahan yang ada yaitu belum ada nya aplikasi 

pemesanan paket tour menggunakan android dan penyimpanan databases melalui web. 

Dengan aplikasi ini dapat terjadi peningkatan penjualan dan mempermudah admin dalam 

memberi dan menyimpan data. 

3. Aplikasi dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman java dan menggunakan 

aplikasi Android Studio. 

4. Aplikasi android ini menyajikan informasi kepada pengguna, yang dapat melihat menu 

paket wisata, melihat harga serta dapat memesan melalui aplikasi. Dan didalam Web 

Admin dapat memberikan informasi, menyimpan data pelanggan dan lainya. 

5. Aplikasi ini sudah tersedia fitur chat yang memudahkan pelanggan untuk berkomunikasi 

dengan admin. 

6. Hasil pengujian fungsional aplikasi dimana hasil pengujian semua fitur pada menu utama 

dan fungsi pada aplikasi pemesanan paket sudah sesuai dengan yang diharapkan. 

7. Aplikasi ini dapat berjalan pada Android dengan versi Lollipop (5.0+) sampai dengan versi 

android marshmallow (6.0+). 

 

5.2 Saran 



Karena adanya beberapa aspek yang belum tercapai dalam aplikasi ini, maka diberikan 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan aplikasi pemesanan 

paket tour wisata di PT. Aero Travel Indonesia berbasis Mobile. Adapun saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk bisa menampilkan semua fitur seperti foto dan pemesanan yang melibatkan koneksi 

internet pada perangkat mobile, maka diperlukan koneksi internet yang baik supaya bisa 

menampilkan fitur dengan cepat. 

2. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan menambahkan atau memperbanyak objek 

wisata alam lainnya dengan beberapa paket wisata yang bisa ditampilkan dan kategori atau 

materi yang lebih variatif.  

3. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur chat dengan menambahkan 

fitur penambahan image, video, pesan suara, serta dokumen. Dan di penambahan fasilitas 

menghapus pesan. 

4. Penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan lebih luas dengan jangka waktu yang 

lebih lama sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. 

5. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi supaya dapat diakses oleh semua versi android 

maupun OS. 

6. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menambah koordinat maps di setiap wisata yang 

disajikan agar user dapat mengetahui rute yang harus di tempuh untuk menuju wisata yang 

diinginkan dalam suatu objek wisata.  



 


