
BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1    Kesimpulan

Berdasarkan  implementasi  dan  pembahasan  pada  Implementasi  WAP  untuk 

Informasi Kost dan Kontrakan di kota Yogyakarta serta beberapa uraian dalam bab-

bab sebelumnya di laporan skripsi ini dapat diambil kesimpulan  sebagai berikut :

1. Implementasi  WAP untuk  Informasi  Kost  dan  Kontrakan  di  kota  Yogyakarta  ini 

digunakan  untuk  memberikan  pelayanan  informasi  kost  dan  kontrakan  di  kota 

Yogyakarta yang sebelumnya secara umum untuk mendapatkan informasi kost dan 

kontrakan harus datang secara langsung ke biro jasa info kost. Oleh karena itu 

dengan adanya sistem ini  dapat membantu para pencari kost atau kontrakan di 

kota Yogyakarta dengan mudah memperoleh informasi kost atau kontrakan yang 

ditawarkan oleh WAPsite Infokost ini. Hal ini dikarenakan dengan adanya sistem 

yang berbasis WAP, informasi dapat diakses oleh semua orang dimana saja dan 

kapan saja hanya dengan telepon seluler. 

2. Sistem ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat 

umum terutama calon mahasiswa, siswa dan mahasiswa untuk mencari informasi 

kost atau kontrakan yang ada di kota Yogyakarta, sedangkan bagi pengelola kost 

atau kontrakan di  kota Yogyakarta dapat  mempromosikan usahanya tersebut  di 

media informasi WAPsite Infokost ini. 

3. Sistem ini dapat digunakan sebagai media untuk memasukan data informasi kost 

atau kontrakan di kota Yogyakarta, serta dapat merubahnya jika data yang sudah 

dimasukan  tadi  mengalamai  kesalahan,  dengan  cara  melakukan  browsing  di 
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ponsel  yang  sudah  mendukung  teknologi  WAP  dan  GPRS.  Sehingga  akan 

memudahkan bagi pengelola kost dan kontrakan di kota Yogyakarta.

5.2    Saran

Dalam karya tulis ini telah dibahas mengenai Implementasi WAP untuk Informasi 

Kost dan Kontrakan di kota Yogyakarta. Namun seiring dengan kebutuhan informasi 

bagi masyarakat umum yang tinggi dan kompleks. Implementasi WAP untuk Informasi 

Kost dan Kontrakan di kota Yogyakarta dalam masa mendatang diharapkan mampu 

berkembang dan lebih berguna bagi masyarakat umum. Pengembangan lebih lanjut 

yang dapat dilakukan adalah :

1. Perlu adanya sosialisasi  terhadap sistem yang baru dikembangkan 

baik di dalam kota Yogyakarta maupun luar kota, 

2. Untuk memasukan data kost atau kontrakan di kota Yogyakarta pada 

WAPsite Infokost ini masih bersifat bebas registrasi dan pendaftaran, selanjutnya 

akan dihubungi  oleh  administrator infokost  untuk  membayar  biaya  pemasangan 

iklan di WAPsite Infokost.  Dalam pengembangan ke depan diharapkan sebelum 

memasukan data kost atau kontrakan melakukan pendaftaran dan registrasi tanpa 

harus  dihubungi  oleh  administrator Infokost.  Kemudian  dalam  membayar  biaya 

pemasangan iklan dibuat sistem pembayaran dengan beberapa pilihan misalnya : 

menggunakan kartu kredit ataupun dengan sistem pembayaran lain.

3. Dengan adanya perkembangan teknologi WAP ke depan diharapkan 

nantinya setiap informasi kost atau kontrakan disediakan gambar atau video dari 

tempat kost atau kontrakan tersebut.

Demikian tentang Implementasi WAP untuk Informasi Kost dan Kontrakan di kota 

Yogyakarta,  semoga bermanfaat  untuk  perkembangan teknologi  WAP di  Indonesia 

tercinta ini khususnya kota Yogyakarta. 
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