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BAB  V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Belum adanya sebuah sistem yang khusus dalam menangani penyalahgunaan trotoar, 

maka penulis melakukan sebuah analisis, perancangan sistem informasi dan pembuatan 

website ini. Pembuatan website ini dapat mempermudah pejalan kaki dalam mendapatkan 

informasi tentang trotoar di Indonesia. Aksi-aksi positif yang dilakukan komunitas peduli 

pejalan kaki untuk mengingatkan bahwa trotoar adalah suatu wilayah yang diciptakan khusus 

untuk pejalan kaki harus didukung dengan pembuatan sebuah sistem berbasis website. 

Sehingga website trotoarkita.com yang telah terbentuk memberikan ruang publik khusus 

untuk pengguna trotoar dalam memberikan tanggapannya terhadap penyalahgunaan trotar yang 

terjadi di Indonesia. Melalui informasi, foto, dan solusi mengenai trotoar dan membaginya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, ini menjadikan strategi crowdsourcing mempermudah 

informasi tersebar secara luas untuk pengguna dalam menemukan lokasi penyalahgunaan 

trotoar.  

Dengan demikian lebih informatif dibandingkan tanpa adanya suatu website tentang 

penyalahgunaan trotoar ini sangat bermanfaat karena masalah penyalahgunaan trotoar akan 

menjadi perhatian untuk mengurangi penyalahgunaan trotoar yang masih terjadi di Indonesia. 

5.2 Saran 

Saran yang penulis kemukakan diharapkan dapat meningkatkan hasil yang lebih baik lagi 

dikemudian hari atau dipenelitian yang selanjutnya, guna menjadikan sebuah sistem pelaporan 

Analisis Perancangan ..., Wimbo Adimas, FTI UMN, 2015



terhadap penyalahgunaan trotoar berbasis website dengan nama trotoarkita.com dapat semakin 

berguna untuk penggunanya. 

a. Optimalisasi dari sisi pemrograman serta database masih sangat diperlukan agar 

memperoleh performa yang maksimal dari website. 

b. Website belum termasuk pada web mobile dan juga belum memiliki aplikasi mobile 

untuk Android dan IOS demi memperoleh fleksibilitas dari para pengguna. 

c. Dalam website masih terdapat beberapa kelemahan dalam pembuatan tampilan antar 

muka. 
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