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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem usulan yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, Maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan membuat sebuah sistem 

informasi berbasis website yang dapat memudahkan wisatawan lokal, 

nusantara, maupun wisatawan mancanegara untuk memperoleh 

informasi terkait kepariwisataan yang ada di Kabupaten Nunukan 

dengan lebih mudah dan cepat. Diharapkan dengan pemanfaatan 

sistem ini dapat memudahkan Dinas Pariwisata untuk menyebarkan 

informasi kepada masyarakat luas sehingga dapat meningkatkan 

jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Nunukan. 

2. Seluruh informasi yang terdapat pada website di kelola oleh admin 

yang berasal dari Dinas Pariwisata. Selain informasi admin juga dapat 

mengubah status transaksi yang dilakukan oleh pelanggan dan 

mencetak laporan transaksi. Pada website ini dilengkapi dengan fitur 

daftar obyek wisata, daftar hotel, daftar rumah makan, dan daftar 

kebudayaan yang ada pada Kabupaten Nunukan. Dan dilengkapi 

dengan maps untuk menuju lokasi tempat wisata, hotel, dan rumah 

makan. Fitur lainnya yaitu pelanggan dapat melakukan pemesanan 

paket wisata dan juga dapat melakukan penambahan member untuk 

melakukan perjalanan bersama. 

5.2 Saran 

Pada penelitian ini masih terdapat kekurangan sehingga perlu dilakukan 

perbaikan dari sistem yang telah dibuat antara lain yaitu: 
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1. Menambahkan fitur komentar atau testimoni karena pada sistem ini 

masih belum dilengkapi dengan fitur komentar atau testimoni untuk 

objek wisata yang telah dikunjungi. 

2. Mengembangkan fitur transfer menggunakan sistem yang terintegrasi. 

Karena pada sistem ini pemesanan paket wisata pembayaran masih 

dilakukan secara manual yaitu dengan transfer pada nomor rekening 

yang tertera pada website. 

3. Sistem ini masih berbasis website, sehingga diharapkan dapat 

dikembangkan lagi menjadi aplikasi berbasis mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


