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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Responden berjumlah sepuluh orang dengan hasil 80% tidak mengalami 

masalah apapun saat mencari aplikasi dalam Playstore, mengunduh dan 

melakukan instalasi para perangkat Android, sementara 20% lainnya merasa 

kesulitan dalam mencari aplikasi dalam Playstore. 100% responden menyatakan 

bahwa seluruh fungsi yang ada berjalan dengan baik dan hasil dari pencarian 

sudah akurat. UAT membuktikan bahwa sistem pencarian jenis anjing berupa 

aplikasi berbasis Android yang dirancang telah berjalan sesuai dengan 

fungsinya: 

1. Jenis anjing merupakan hasil dari pencarian berdasarkan biaya, sifat 

hypoallergenic, kemampuan adaptasi, dan energi yang dimiliki anjing. 

Selain pencarian berdasarkan kriteria tertentu, user juga dapat mencari 

informasi mengenai berbagai jenis anjing pada menu “Dog Info”.  

2.  Jenis anjing merupakan hasil dari pencarian berdasarkan biaya, sifat 

hypoallergenic, dan energi yang dimiliki anjing. Selain pencarian 

berdasarkan sifat tertentu, user juga dapat mencari informasi mengenai 

berbagai jenis anjing pada menu “Dog Info”. 

3. Biaya diakumulasikan dari biaya vaksin, makanan, dan grooming yang 

dikalkulasikan.  
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5.2 Saran  

Saran yang diberikan untuk aplikasi ini adalah menambah jenis anjing lain 

pada ontology yang sudah dibuat. Jumlah jenis ras anjing yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dua puluh jenis. Diharapkan pada penelitian yang akan 

datang, jenis ras anjing yang tersedia lebih banyak demi mendapatkan hasil 

yang lebih bervariasi dan memberikan lebih banyak opsi jenis anjing bagi calon 

pemelihara anjing/user. 
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