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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
	Aplikasi ini menggunakan Teknologi Mashup  dimana teknologi mashup menggunakan external sources yang digunakan untuk membangun aplikasi dengan menggunakan API dari content-content yang menyediakan open API yang biasa disebut dengan mashup APIs. Maka teknologi mashup tidak membutuhkan database, karena aplikasi yang menerapkan teknologi ini memanfaatkan API yang mengakses database yang ada pada content yang menyediakan open API tersebut. 
	Teknologi Mashup bersifat client-server
	Aplikasi hanya dapat diakses oleh satu user pada satu PC, karena aplikasi ini menggunakan session yang menyimpan auth token dari user. Jadi ketika satu user yang sudah login dan user lain melakukan login pada PC yang sama maka auth token user yang sudah login akan secara otomatis terbaca.
	Keuntungan menggunakan teknogi mashup adalah aplikasi akan lebih ringan karena aplikasi tidak menggunakan database, karena storage database dibebankan kepada penyedia layanan data sehingga aplikasi dapat berjalan lebih ringan. Kecepatan akses ini tergantung pada kecepatan koneksi internet yang digunakan. Informasi yang ada pada aplikasi yang menerapkan teknologi mashup ini berkembang sesuai dengan perkembangan dari sumber data yang digunakan di konten yang menyediakan Open API yang dipilih.
	Kelemahan menggunakan teknologi ini adalah data atau informasi yang terdapat pada aplikasi yang menerapkan teknologi mashup terdapat pada penyedia layanan yang menyediakan Open API, sehingga terjadi ketergantungan antara aplikasi dengan penyedia data. Ketika penyedia data mengalami masalah, maka aplikasi mashup yang menggunakan konten tersebut tidak akan berjalan. Permasalahan ini dapat diminimalisasikan dengan memilih penyedia-penyedia layanan data yang terpercaya sehingga kemungkinan ketidak tersediaan data dapat berkurang. Kelemahan yang lain adalah aplikasi tergantung pada kualitas koneksi internet, karena teknologi mashup membutuhkan koneksi internet yang baik karena data tersimpan pada penyedia jasa diluar aplikasi. Setiap kali aplikasi melakukan load data maka koneksi internet dilakukan.  

5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ini adalah adalah sistem ini akan lebih sempurna apabila dilakukan penambahan API yang disediakan oleh facebook kedalam aplikasi ini. Misalkan ditambahkan API untuk mendapatkan Comment pada status, dengan menggunakan API yaitu Comments_get.

