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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan pembangunan aplikasi client SMS notifikasi 

gangguan layanan telekomunikasi berbasis mobile android di sub divisi 

Assurance Center PT. Telkom Indonesia ini dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi SMS Notifikasi telah berhasil dibuat dan diuji dengan baik. 

Aplikasi ini mempunyai fungsi dan manfaat sebagai berikut: 

a. Fungsi mengelompokan SMS berdasarkan nomor tiket gangguan, 

mengurutkan progres SMS gangguan pernomor tiket gangguan dan 

fungsi untuk menampilkan file gambar agar mudah dibaca 

kronologisnya dan dapat mendukung kegiatan penanganan 

gangguan. 

b. Fungsi peringatan yang berbeda untuk tipe dan prioritas gangguan 

tertentu agar dapat menjadi alert khusus untuk gangguan yang 

perlu perhatian khusus. 

c. Fungsi perhitungan statistik gangguan agar dapat digunakan untuk 

me-review kinerja tim yang menangani gangguan. 

d. Fungsi aplikasi dikomputer dapat digunakan user untuk tetap dapat 

menerima sms notifikasi gangguan ketika dalam kondisi yang tidak 

memungkinkan untuk menggunakan handphone, misalnya saja 

sedang dalam rapat ataupun menyelesaikan suatu pekerjaan. 

2. Aplikasi ini juga telah diujikan kepada beberapa calon pengguna dan 

kemudian dilakukan wawancara singkat untuk mengetahui kesan dari 

pengguna, hasilnya ternyata umumnya pengguna berpendapat bahwa 

aplikasi ini memang bermanfaat dan dapat dipakai dilapangan.  

3. Aplikasi ini memerlukan memori (RAM) sebesar kurang dari 10MB untuk 

pengoperasian dikomputer dan di-handphone serta ruang penyimpanan 

sebesar 6MB untuk aplikasi dikomputer dan 700KB untuk aplikasi di-

handphone (data base aplikasi masih kosong). 
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4. Untuk membangun aplikasi ini diperlukan pemahaman yang baik tentang 

bahasa pemprogaman android serta lingkungan operasi dimana client SMS 

notifikasi gangguan ini dipakai.  

5. Aplikasi ini akan berjalan dengan baik apabila dibeberapa bagian format 

SMS gangguan di standarkan. 

6.2 Saran  

 Untuk mendapatkan aplikasi yang lebih baik dan mengoptimalkan 

penggunaannya disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi dapat dikembangkan menjadi aplikasi push notfication agar lebih 

fleksibel dalam pengolahan datanya dan menekan biaya operasional. 

2. Menambahkan fitur intregrasi dengan aplikasi ticketing gangguan. 

3. Menambahkan fitur intregrasi dengan alarm NMS 

4. Menambahkan fitur intregrasi dengan GPS dan Google Maps untuk 

mengetahui letak gangguan. 

 


