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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 . Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan: 

1.  Dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan konten dan 

tampilan halaman yang menarik, maka implementasi web pariwisata kota 

Manado memberikan informasi alternatif yang efektif bagi pengunjung 

sesuai kebutuhan akan obyek dan daya tarik pada wisata kota Manado 

Sulawesi Utara. 

2.   Penulis telah mengembangkan suatu system informasi berbasis web 

untuk wisata kota Manado Sulawesi Utara.  Pilihan menggunakan web 

dengan pertimbangan bahwa saat ini internet telah berkembang pesat dan 

semua informasi dapat dengan mudah diakses melalui internet. Sehingga 

informasi tentang pariwisata kota Manado dapat diakses oleh masyarakat 

umum dimanapun.  

3.  Dalam website ini penulis merancang user interface yang sangat mudah 

digunakan (user friendly). Sehingga pengunjung dapat mengakses semua 

informasi pariwisata kota Manado sesuai kebutuhan. 

4.  Pada perancangan website pariwisata kota Manado, selain menggunakan 

bahasa pemrograman PHP penulis juga menggunakan bootstrap, 

codeIgniter dan software Adobe Dreamweaver CS6 sebagai code editor 

perancangan web wisata sehingga membuat tampilan halaman terlihat 

menarik. 
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Pada akhirnya penulis berharap website ini dapat memberikan informasi lebih 

jelas kepada pengunjung/ wisatawan tentang potensi dan tempat pariwisata di kota 

Manado sesuai kebutuhan. Disamping itu dapat membantu Pemerintah kota 

Manado khususnya pada dinas pariwisata. 

 

5.2 . Saran 

          Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ini selanjutnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Menambah fasilitas keamanan agar data yang tersimpan tidak dapat dicuri 

oleh orang yang tidak berwenang. 

2. Website ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan menambakan 

fitur-fitur yang lebih menarik lagi seperti: 

  Visitor analytic tool untuk menganalisa dari mana saja pengunjung 

website tiba dan berapa lama pengunjung berada di dalam website 

pariwisata kota Manado. 

 Search/ pencarian membuat pengunjung atau wisatawan lebih mudah 

menemukan wisata dan hotel sesuai yang diinginkan. 

 Jaringan sosial baik Facebook like button, follower Twitter button dan 

sebagainya.  
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