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BAB VI 

PENUTUP 

 

Pada BAB VI bagian penutup berisi kesimpulan dan saran dari penulis 

berkaitan dengan Pembangunan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web 

Memanfaatkan Google MAPS API V3 untuk pencarian Lokasi dan Informasi 

Mengenai Rumah Sakit di Kota Bandung. 

 

6.1  Kesimpulan 

 Dari pelaksanaan tugas akhir dan pembangunan Sistem Informasi 

Geografis Berbasis Web Memanfaatkan Google MAPS V3 untuk Pencarian Lokasi 

dan Informasi Mengenai Rumah Sakit di Kota Bandung ini, mulai dari tahap 

analisis sistem, perancangan sistem sampai implementasi sistem, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini dapat membantu calon konsumen untuk mengetahui 

lokasi Rumah Sakit yang ada di Kota Bandung dengan rute terdekat. 

Sehingga konsumen dapat mengetahui lokasi Rumah Sakit jika terjadi hal 

yang tidak diinginkan dan membutuhkan informasi Rumah Sakit secepatnya. 

2. Sistem informasi ini dapat memberikan informasi mengenai praktek dokter 

spesialis, fasilitas yang disediakan dan harga kepada calon konsumen sesuai 

kriteria yang dibutuhkan oleh calon konsumen sehingga konsumen tidak 

susah untuk mencari informasi dokter spesialis, fasilitas yang ada di Rumah 

Sakit dan biaya tarif dokter umum yang ada di Rumah Sakit.  

3. Sistem informasi berbasis web ini dapat digunakan dengan mudah oleh calon 

konsumen karena dalam pembuatan website sudah dibuat semudah mungkin 

dalam pengunaanya. Dalam pencarian lokasi Rumah Sakit terdapat tombol 

tampilkan yang berguna untuk mendapatkan kriteria rumah sakit yang 

dibutuhkan oleh calon Konsumen  
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6.2  Saran 

 Adapun saran-saran yang ingin disampaikan guna mengatasi kekurangan 

pada aplikasi ini dan untuk pengembangan lebih lanjut bagi pembaca tugas akhir 

ini secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Sistem informasi pencarian Rumah Sakit ini hanya menampilkan informasi 

pencarian dokter spesialis, fasilitas dan harga saja, sehingga diharapkan 

kedepannya Aplikasi Pencarian Rumah Sakit ini dapat melihat ruangan yang 

sudah terisi, booking ruangan, nama-nama dokter yang ada di Rumah Sakit 

dan informasi lainnya.  

2. Sistem informasi ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi aplikasi agar 

calon konsumen dapat memberikan komentar atau masukan sehingga dapat 

memudahkan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan 

sistem lebih lanjut. 

3. Sistem informasi ini diharapkan dapat dikembangkan dengan menambahkan 

modul pemberian rate pada setiap Rumah Sakit yang sebelumnya sudah 

disurvei agar kebenaran data yang dihasilkan bisa dipertanggung jawabkan, 

sehingga calon konsumen dapat melihat rekomendasi Rumah Sakit yang ada 

di kota Bandung. 


