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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Dari keseluruhan perancangan serta pembuatan Aplikasi 

Visualisasi Program Menggunakan Flowchart (VisFlow) dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Model penulisan yang digunakan dalam Aplikasi Visualisasi 

Program Menggunakan Flowchart (VisFlow) adalah Program 

Flowchart menurut Budi Sutedjo dan Michael AN. 

2. Dalam eksekusi flowchart, letak simbol-simbol flowchart bisa 

diletakkan di mana saja. Dikarenakan asumsi awal adalah ketika 

eksekusi, program akan membaca simbol START terlebih dahulu 

dan diakhiri simbol STOP. 

3. Program tersebut dapat digunakan dalam menganalisis sebuah 

program/aplikasi. 

4. Dalam menjalankan program, program akan memberitahu step 

by step langkah-langkah algoritma. 

 

Kelemahan yang terdapat pada Aplikasi Visualisasi Program 

Menggunakan Flowchart : 

1. Aplikasi belum ada fasilitas print/cetak. 
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2. Pada saat aplikasi tersebut di Run, kemudian posisi simbol 

ditempatkan pada sembarang posisi, aplikasi tetap bisa 

berjalan. Dikarenakan asumsi awal adalah aplikasi berjalan 

dengan awal simbol START dan diakhiri simbol STOP. 

3. Pada simbol program flowchart tidak terdapat : 

a. Simbol Off page adalah menghubungkan suatu langkah-

langkah lain dari flowchart dalam halaman berbeda. 

Karena asumsi awal dengan menggunakan 1 halaman atau 

1 layar. 

b. Simbol Comment adalah menuliskan 

komentar/keterangan yang dirasa penting. 

Karena asumsi awal tidak menggunakan sebuah komentar. 

4. Dalam aplikasi belum menggunakan pseudocode. 

 

5.2 Saran 

 

 Dari sistem yang dibangun ini tentunya masih terdapat 

kekurangan dan kelemahan yang telah dijelaskan di atas. Oleh karena 

itu untuk pengembangan lebih lanjut disarankan : 

1. Diharapkan pada pengembangan selanjutnya, program ini dapat 

mencakup fungsi-fungsi flowchart yang lain (flowchart sistem). 

2. Dalam aplikasi ini belum ada tool pencetakan lembar kerja, 

untuk pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan tool untuk 

pencetakan (print). 
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3. Pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan pseudocode, 

sehingga dapat memudahkan dalam memahami prinsip-prinsip 

dari suatu algoritma. 

4. Dalam aplikasi ini lembar kerja masih dalam 1 layer saja, 

diharapkan untuk pengembangan selanjutnya dapat dibuat 

beberapa layer/lembar kerja. 

5. Untuk letak simbol-simbol flowchart, pengembangan selanjutnya 

dapat diletakkan pada posisi seperti pada kaidahnya.  Sehingga 

peletakkan simbol tidak sembarangan. 

 


