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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pemanfaatan GPS pada aplikasi chatting berbasis android 

ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Program pemanfaatan GPS yang ditanamkan pada aplikasi chatting berbasis 

Android sebagai media penggunaannya telah berhasil dibuat dengan 

kemampuan chat private one-to-one dengan kemampuan melacak lokasi 

menggunakan perangkat GPS yang dibuat menggunakan jaringan internet 

untuk mempermudah komunikasi antar pengguna yang berbeda jaringan 

menggunakan komunikasi text pada jarak jauh secara realtime.  

2. Sehingga aplikasi chatting yang dibuat memiliki fitur info lokasi pengguna 

yang sedang berkirim pesan dengan memberikan informasi tentang lokasi 

alamat, nomor alamat, dan kota/kabupaten dengan format text dari pengirim 

pesan dengan cara sekali mengaktifkan perangkat GPS pada Android untuk 

mempermudah pengguna dalam menggunakan fitur untuk berbagi lokasi. 

Aplikasi menentukan lokasi pengguna dengan mengkonversi latitude dan 

longitude keberadaan pengguna terkini dan akan menyimpan & menampilkan 

lokasi terakhir pengguna apabila tidak/belum dapat memperbaharui lokasi 

dikarenakan lemahnya sinyal internet. Namun demikian aplikasi chatting 

yang dibuat tidak mengharuskan pengguna untuk selalu mengaktifkan GPS, 

untuk menjaga privasi maka pengguna bebas untuk menentukan pilihan. 
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5.2  Saran 

 Adapun saran yang berguna untuk pengembang aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat dikembangkan menjadi aplikasi chatting yang lebih baik dengan 

pengiriman suara, gambar, video, atau transfer file. 

2. Dapat dikembangkan ke dalam platform mobile lainnya, seperti iOS dan 

Windows Phone untuk jangkauan penggunaan pada perangkat yang lebih 

luas. 

3. Perlu dibuat notifikasi untuk pesan chat masuk agar pengguna dapat 

mengetahui ada pesan masuk dari pengguna lain. 

4. Dalam daftar seluruh pengguna terdapat akun milik sendiri, perlu dihilangkan 

agar tidak timbul terjadinya kesalahan dalam penyimpanan di dalam database 

karena pengguna tidak dapat mengirim permintaan pertemanan terhadap 

dirinya sendiri. 

5. Dapat dikembangkan dalam registrasi dikarenakan email yang dimasukan 

tidak terhubung/terintegrasi dengan email asli pengguna sehingga pengguna 

dapat memasukkan alamat email secara asal-aslaan ketika mendaftarkan 

walaupun format email yang dimasukkan benar menurut pemrograman. 

6. Terdapat minor eror lainnya yang tidak berpengaruh pada aplikasi namun 

mengganggu pengguna seperti yang terjadi saat membatalkan dalam memilih 

foto profil pada perangkat Android tertentu. Eror ini tidak mempengaruhi 

aplikasi dan program, hanya saja kurang nyaman bagi pengguna.  

 


