
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
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 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Latar belakang Tugas Akhir yang membahas mengenai perancangan aplikasi 

direktori digital Dunia Fantasi ini kemudian didasarkan pada beragam teori  dan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teori dan penelitian tersebut kemudian 

membantu penulis dalam membuat susunan informasi lokasi yang dapat dipahami 

oleh pengguna dalam sebuah aplikasi interaktif. Informasi lokasi tersebut 

digambarkan dengan ilustrasi vektor yang kemudian menggunakan prinsip-prinsip 

interaktif yang baik seperti simplicity, clarity, control, familiarity, dan juga 

directness. Prinsip tersebut kemudian diaplikasikan pada tiap-tiap elemen 

interaktif seperti simbol, ikon, legenda, warna, dan bentuk lainnya yang kemudian 

membentuk sebuah unity dalam sebuah peta informatif. 

 Informasi yang disajikan pada peta kemudian juga didukung oleh fungsi 

animasi agar para pengguna dapat mengetahui bahwa objek tersebut dapat 

berinteraksi dengan mereka. Kemudian informasi yang disajikan dilengkapi pula 

dengan keterangan singkat beserta dengan foto wahana masing-masing pada tiap-

tiap kawasan, sehingga informasi yang diperoleh menjadi semakin akurat dan 

padat. Informasi tersebut kemudian disajikan melalui window pop up dan juga 

fungsi zoom in pada wahana dan fasilitas yang dipilih melalui slidder menu.  

 Interaktivitas aplikasi yang dapat membantu pengguna dalam memperoleh 

informasi ini didukung pula oleh beragam teori interface yang memudahkan 
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pengunjung dalam perolehan informasi. Simbol dan ikon yang ada juga dibuat 

sedemikian rupa sesuai dan dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna 

melalui aktivitas dan kejadian yang terjadi di sekitar mereka. Dengan prinsip 

familiarity yang dikemukakan oleh Wilbert, interaktivitas pada aplikasi ini dapat 

memudahkan pengunjung tanpa perlu membuang waktu yang lama dalam 

penggunaan aplikasi. Selain itu, kemudahan perolehan informasi juga dilengkapi 

dengan adanya slidder menu yang terdapat pada bagian atas aplikasi di mana 

slidder menu tersebut menyediakan pembagian wahana tiap kawasan yang 

dilengkapi dengan keterangan legenda fasilitas yang ada pada Dunia Fantasi.  

Berdasarkan pada teori dan prinsip yang ada, kemudian aplikasi direktori digital 

Dunia Fantasi ini dibuat sedemikian rupa agar memudahkan pengunjung dalam 

perolehan informasi dan sesuai dengan kebutuhan para target audiens. 

 

5.2 Saran 

Penulis berharap aplikasi ini dapat kembali disempurnakan dengan menggunakan 

teknologi yang lebih baik lagi seperti teknologi Global Positioning System.Istilah 

yang biasa disingkat menjadi GPS  ini diharapkan mampu menyajikan dan 

memberikan petunjuk lokasi secara tepat sesuai dengan titik koordinat yang ada 

pada lokasi sesungguhnya. Teknologi GPS ini juga dapat memberikan petunjuk 

akurat dari satu titik ke titik lainnya sehingga semakin mempersempit dan 

memperkecil kesulitan yang dialami para penggunanya. 

 Teknologi ini juga kemudian diharapkan dapat diaplikasikan pula terhadap 

berbagai operating system pada smart phone seperti Android yang dapat 
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digunakan oleh para pengguna dalam memperoleh informasi lokasi dengan cepat 

dan di mana pun mereka berada tanpa perlu mencari titik multimedia kiosk yang 

menyajikan peta informasi. 

 Penulis juga berharap Dunia Fantasi dan Universitas Multimedia Nusantara 

dapat bekerja sama dikemudian hari untuk semakin memajukan bidang 

pendidikan di Indonesia. Penulis juga berharap kedua pihak dapat menjalin 

hubungan yang baik untuk dapat membuka kesempatan kerja sama yang lebih 

baik dan terbuka. 
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