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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V. 1. Kesimpulan 

  Dalam penulisan skripsi ini telah diuraikan perancangan sistem dalam 

membangun Sistem Informasi Geografis Lokasi Pemetaan Daerah–Daerah 

Lokasi Aman Banjir Dikota Medan Berbasis Web. Berdasarkan hasil pengujian 

program aplikasi dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya maka 

dapat disimpulan hal – hal berikut : 

1. Kelebihan dalam sistem informasi ini dapat menghemat waktu dalam 

mencari informasi geografis lokasi Aman Banjir, sehingga dapat 

mempercepat proses pengambilan keputusan. 

2. Fungsionalitas milik perangkat lunak SIG yang paling utama setelah 

kemampuan dasarnya sebagai perangkat mapping system dengan 

kemampuan kartografisnya adalah kemampuannya dalam menjawab hal-

hal terkait analisis (query) yang dapat memecahkan masalah-masalah 

analisis spasial, atribut dan kombinasinya. 

3. Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan arc view untuk 

digitalisasi peta Medan. Selanjutnya untuk membuat user interface nya 

digunakan bahasa pemrograman PHP. Dimana user interface dibuat 

semudah mungkin untuk digunakan sehingga pengguna tidak akan 

menemukan kesulitan dalam memakai sistem informasi geografis ini. 



4. Sistem Informasi Geografis dapat memberikan informasi tentang lokasi 

aman banjir yang lengkap serta user friendly di wilayah Kota Medan. 

 

V. 2. Saran 

 Saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan aplikasi ini 

selanjutnya adalah : 

1. Diperlukanlah sebuah sistem informasi yang dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam menginformasikan suatu lokasi dimana lokasi aman 

banjir  berada, seringkali keterangan yang didapatkan hanyalah terbatas pada 

nama jalan dan arah atau ciri-ciri kawasannya. Sedangkan kejelasan lokasi 

dimana banjir tersebut berada tidak terpetakan secara baik. 

2. Pengembangan sistem informasi geografis yang berbasis mobile perlu 

dikembangkan agar lebih praktis dalam pencapaian lokasi aman banjir. 

3. Sistem pengamanan data juga perlu dikembangkan agar data yang dimiliki 

dan tidak dirusak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 

4. Pengembangan sistem dalam penyampaian berbagai informasi yang terdapat 

di dalam Sistem Informasi Geografis Lokasi aman banjir tersebut dapat 

dilakukan secara deskriftif dan intraktif. 

5. Penerapan sistem komputerisasi sebaiknya didukung oleh perangkat yang 

memadai, baik dari segi manusia (Brainware) maupun segi peralatan 

(Hardware dan Software). Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih 

akurat dan juga waktu pengerjaannya juga lebih sedikit dan lebih cepat bila 

dibandingkan dengan menggunakan sistem manual. 



 


