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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. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berikut merupakan beberapa kesimpulan yang didapat melalui hasil 

penelitian ini : 

1. Sistem pencarian entertainment ini telah berhasil untuk mencari tempat-

tempat entertainment berdasarkan tempat entertainment yang berada di 

daerah Tangerang. Hal ini dapat dikatakan berhasil karena penulis telah 

menyebarkan UAT (User Acceptance Test) kepada sepuluh (10) orang 

responden dan dari hasil UAT tersebut mendapatkan tanggapan yang 

positif dari para responen. Maka dari  itu sistem pencarian entertainment 

ini telah berhasil untuk mencari tempat-tempat entertainment di daerah 

Tangerang karena dari sepuluh (10) responden tersebut telah menyatakan 

bahwa sistem pencarian entertainment ini dapat digunakan untuk 

mencari tempat-tempat entertainment di wilayah Tangerang. 

2. Sistem pencarian entertainment ini dapat membantu pengguna karena 

para pengguna tidak lagi kesulitan dalam mencari dan menentukan 

tempat entertainment yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini 

dikatakan dapat membantu para pengguna yang menggunakan sistem 

pencarian entertainment ini karena sistem pencarian entertainment ini 

memiliki fitur search  yang berguna untuk mencari tempat-tempat 

hiburan sesuai dengan klasifikasi para pengguna yang menggunakan 

sistem pencarian entertainment ini. Fitur search ini memiliki tiga (3) jenis 
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pencarian yang dapat dipilih para pengguna sesuai dengan kebutuhan nya 

yaitu range harga, daerah, dan tempat secara spesifik. Maka dari itu 

dengan adanya fitur search ini sangat membantu para pengguna dalam 

mencari dan menentukan tempat entertainment sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing para penggunanya. 

     

5.2. Saran 

Berikut merupakan beberapa saran yang diberikan oleh penulis 

untuk pengembangan pada penelitian ini: 

1. Melakukan perluasan wilayah diseluruh Indonesia supaya masyarakat di 

seluruh Indonesia dapat terbantu dengan adanya sistem pencarian tempat 

hiburan ini. 

2. Membangun hubungan dengan seluruh tempat entertainment yang ada 

supaya dapat memperluas data tempat-tempat hiburan yang ada sekaligus 

melakukan promosi bagi tempat-tempat entertainment yang ingin 

membuat promosi. 

3. Membuat versi mobile apps nya supaya lebih nyaman digunakan oleh 

para pengguna.  
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