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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya, 

aplikasi pencarian rute rumah sakit terpendek berdasarkan input dari user 

menggunakan algoritma Dijkstra ini telah selesai dibangun dan dapat disimpulkan 

bahwa algoritma ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam 

mencari rute terpendek. Secara performa algoritma ini cukup cepat dalam 

melakukan proses pencarian jalur terpendek. Akan tetapi kecepatan proses ini 

akan sangat dipengaruhi oleh akses internet yang didapat oleh user. 

Aplikasi ini membutuhkan data jarak yang sangat akurat untuk 

mendukung keberhasilan dari aplikasi ini, sehingga dibutuhkan ketelitian dalam 

menentukan jarak dari satu titik ke titik lain. Selain dibutuhkan ketelitian dalam 

menentukan jarak, dalam aplikasi ini juga harus diperhatikan arah jalan yang akan 

dilewati. 

Selain itu, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pencarian rute ke seluruh 

rumah sakit ini memiliki tiga bagian penting yaitu pada saat pencarian jarak 

terpendek, pada saat pengambilan path (jalur) yang dilewati dan pada saat 

perhitungan jarak terpendek. 
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5.2  Saran 

 Dari observasi dan hasil pembuatan aplikasi, untuk pembuatan aplikasi 

pencarian jalur rumah sakit terpendek ini yang harus diperhatikan adalah sebagai 

berikut. 

a) Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan penambahan fitur peta 

yang lebih user friendly, sehingga dapat lebih memberikan keterangan 

yang lebih jelas pada user. 

b) Pada pengembangan selanjutnya, disarankan untuk menambahkan jalan 

– jalan yang bukan merupakan jalan utama di kota Tangerang saja, 

melainkan juga jalan – jalan kecil yang hanya dapat dilalui oleh sepeda 

motor ataupun pejalan kaki, sehingga akan didapatkan rute yang lebih 

pendek lagi. 
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