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memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dalam pembuatan aplikasi interaktif ini pilihan interface disesuaikan dengan 

keinginan target pengguna akan suatu media yang menyenangkan. Aplikasi interaktif 

Kuliner diharapkan memberikan informasi secara efektif. Persamaan arti 

menyenangkan menurut Oxford Dictionaries (2013) dan pola interaksi modulated 

plot adalah pengguna diberikan informasi sesuai arahan yang telah dibuat. Arahan 

yang digunakan dalam aplikasi ini adalah adanya 4 kategori informasi yang 

dilengkapi dengan gambar, animasi dan teks yang berbeda setiap halaman. Sehingga 

pengguna mendapati adanya hal-hal baru yang dapat mereka terima dan aplikasi 

interaktif mudah digunakan karena informasi diberikan secara bertahap dan tidak 

tergesa-gesa dan pengguna mendapatkan waktu untuk mengolah informasi yang 

didapat dalam pikirannya. Sedangkan fitur yang digunakan dalam aplikasi interaktif 

ini adalah fitur sorting (memilah) berupa pilihan makanan, minuman, informasi 

aplikasi dan resep makanan khas kota Solo.  Konten yang ditampikan dalam aplikasi 

interaktif ini mencakup gambar makanan, alamat, nomor telepon, resep dan cerita 

mengenai suatu tempat makan yang direkomendasikan, harga makanan dan 

penjelasan mengenai makanan khas kota Solo. Tampilan media interaktif ini nyaman 
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digunakan karena menggunakan tombol navigasi sebagai alat bantu bagi pengguna 

untuk mengakses informasi. Desain tombolnya dibuat sederhana, berupa persegi 

panjang dengan sisi yang membulat agar karena dipengaruhi teori Gestalt yang 

menjelaskan suatu kecenderungan manusia utuk mengingat bentuk yang paling 

sederhana dalam suatu pengalaman visual. 

5.2. Saran 

Dalam pengembangan selanjutnya untuk dapat melakukan studi langsung ke daerah 

yang dibahas dan menyediakan fitur update. Selain itu diharapkan untuk 

pengembangan selanjutnya dapat menggunakan fitur slider sehingga pengguna tidak 

perlu menekan tombol secara terus-menerus. Selain itu diharapkan ada 

pengembangan kuliner, tidak hanya pada Kota Solo. 
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