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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang penulis lakukan 

mengenai visualisasi data adalah: 

1. Penelitian ini menghasilkan visualisasi yang telah dibuat yang informatif 

dan interaktif serta dapat diterima oleh beberapa pihak berdasarkan UAT 

yang telah disebar, dimana informasi yang ditampilkan adalah tentang 

produksi data tanaman pangan seluruh provinsi serta kota dan kabupaten 

seluruh Indonesia tahun 2005 – 2015. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dibuat terbagi menjadi 1 story dan 4 

dashboard, pada dashboard yang pertama menjelaskan tentang total 

produksi tanaman pangan seluruh provinsi Indonesia tahun 2005 -2015, 

dashboard yang kedua menjelaskan persentase total produksi tanaman 

pangan seluruh provinsi Indonesia tahun 2005 -2015, dashboard yang 

pertama menjelaskan tentang total produksi tanaman pangan seluruh kota 

dan kabupaten Indonesia tahun 2005 -2015, dashboard yang keempat 

menjelaskan persentase total produksi tanaman pangan seluruh kota dan 

kabupaten Indonesia tahun 2005 -2015. 
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5.2 Saran 

 Setelah penelitian yang dilakukan oleh penulis selama memvisualisasikan 

data tanaman pangan, berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai 

berikut: 

1. Melakukan visualisasi data dengan subsektor pertanian dan tahun yang 

berbeda seperti subsektor pada hortikultura, perkebunan bahkan 

peternakan. 

2. Mendesain visualisasi data menggunakan aplikasi selain public tableau, 

karena saat melakukan penelitian kesulitan yang dirasakan dalam 

menggunakan public tableau adalah data source tidak bisa diperbaharui 

dan diubah. 

3. Membuat sistem khusus untuk visualisasi data tanaman pangan berbasis 

website agar dapat mengubah data serta menambah fitur visualisasi dengan 

mudah oleh pengguna berdasarkan hasil wawancara. 
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