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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan perancangan dan pembangunan aplikasi emergency 

situation, penulis dapat mengambil beerapa kesimpulan, yaitu: 

1. Aplikasi emergency situation dapat membantu manusia pada kehidupan 

sehari-hari dengan cara melakukan pencarian lokasi terdekat. Setelah 

lokasi terdekat didapatkan, aplikasi dapat menampilkan lokasi tersebut dan 

menampilkan rute pada peta maupun melakukan panggilan telepon. 

2. Aplikasi emergency situation sudah dapat melakukan pengambilan posisi 

user. Pengambilan posisi ini dilakukan berdasarkan kepada mobile 

network atau satelit GPS sesuai dengan kondisi pada saat pengambilan 

posisi. 

3. Aplikasi emergency situation sudah dapat menggunakan algoritma A* 

dalam proses pencarian lokasi terdekat.  

4. Aplikasi ini dapat menampilkan lokasi terdekat beserta rute paling cepat 

menuju ke lokasi tersebut. Aplikasi dapat menggambarkan garis pada 

node-node yang telah ada di database sehingga akan terbentuk rute menuju 

lokasi terdekat pada peta digital. 

5. Setelah menemukan lokasi darurat menggunakan algoritma A*. Aplikasi 

dapat mengambil data telepon dari lokasi tersebut dan melakukan 

panggilan telepon agar pengguna dapat menghubungi lokasi darurat 

dengan cepat.  

6. Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa fungsi-fungsi pada 

aplikasi emergency situation dapat berjalan dengan benar dan sesuai 

kriteria dalam pembuatan. 
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5.2 Saran 

Penulis mengharapkan agar aplikasi emergency situation pada perangkat 

android ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi dikemudian hari. 

Beberapa hal yang bisa penulis sarankan untuk pengembangan aplikasi 

emergency situation ini, yaitu: 

1. Mengembangkan aplikasi emergency situation menjadi aplikasi client 

server. Proses pencarian lokasi terdekat dilakukan pada server, sehingga 

aplikasi dapat melakukan request data setelah pencarian selesai. Hal ini 

dapat mengurangi beban smartphone dalam menjalankan aplikasi 

emergency situation.  

2. Dibuat sebuah aplikasi administrator untuk melakukan modifikasi 

beberapa informasi pada aplikasi. 

3. Lakukan pendataan nomor telepon pengguna aplikasi. Hal ini dilakukan 

untuk mengantisipasi adanya user yang hanya iseng melakukan panggilan. 

4. Menambah fitur teknologi augmented reality sehingga akan lebih 

memudahkan user. 

5. Pembuatan aplikasi pada flatform lain seperti ios, blackberry maupun 

windows phone. 

Dengan semua saran yang penulis utarakan, diharapkan aplikasi ini dapat 

menjadi lebih baik. Tetapi itupun harus disesuaikan dengan kebutuhan dari user 

agar aplikasi tidak menjadi terlalu rumit dengan fasilitas yang tidak diperlukan. 


