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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini berhasil dirancang dan dibangun sebuah 

aplikasi pencari rute terdekat pada sistem transportasi massal terpadu 

menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Hasil uji coba algoritma menunjukkan 

bahwa implementasi algoritma Floyd-Warshall dalam aplikasi yang dibangun 

mempunyai akurasi rata-rata sebesar 95.13%. Hasil uji coba kelayakan aplikasi 

dengan menggunakan skala perhitungan Likert menunjukkan bahwa aplikasi yang 

dibangun mempunyai tingkat efektivitas sebesar 78.23%, tingkat kemudahan 

penggunaan sebesar 87.05%, dan tingkat kepuasan menggunakan aplikasi sebesar 

81.17%. Adapun kendala yang muncul pada saat penelitian yaitu fitur 

autocomplete teks yang ada bersifat online sehingga autocomplete teks terkadang 

tidak muncul ketika koneksi internet kurang bagus, aplikasi yang terkadang crash 

pada saat kode baru diganti dan aplikasi di debug ulang, dan beberapa place id 

halte yang didapat berbeda dengan tempat aslinya sehingga marker berada pada 

tempat yang tidak seharusnya (beda place id, sama nama). 

5.2 Saran 

 Aplikasi pencari rute terdekat pada sistem transportasi massal terpadu ini 

masih memiliki kekurangan serta keterbatasan. Saran untuk pengembangan lebih 

lanjut dari aplikasi ini adalah sebagai berikut. 
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1. Adanya alternatif rute selain rute utama sehingga user dapat memilih rute 

yang sesuai dengan keinginannya. 

2. Menambahkan pilihan transportasi lain, seperti MRT dan angkot. 

3. Mengimplementasikan fitur autocomplete teks menjadi offline based file 

sehingga autocomplete teks tetap dapat tampil dengan lancar walaupun 

koneksi internet kurang bagus. 
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