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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Kesimpulan yang bisa diambil dari karya tulis ini antara lain : 

a. Mayoritas masyarakat mengetahui sedikit mengenai mobil. Hal ini bisa terjadi 

tidak hanya di kalangan masyarakat yang tidak memiliki kendaraan ini tetapi juga 

di kalangan masyarakat yang sudah memilikinya. Kebanyakan orang hanya 

mengetahui bentuk mobil atau nama-nama mobil yang beredar di pasar tanpa 

mengerti istilah-istilah yang digunakan pada sebuah spesifikasi mobil. 

b. Orang-orang yang tertarik dengan produk teknologi ini merasa sulit untuk 

mendapatkan informasi mengenai sejarah mobil. Informasi yang biasanya tersebar 

luas hanyalah mengenai mobil-mobil keluaran terbaru. Informasi ini memang bisa 

didapatkan di majalah-majalah otomotif yang terbit bulanan tetapi informasi 

mengenai sejarah mobil tidak bisa ditemukan di sana. 

c. Informasi mengenai sejarah mobil bisa saja ditemukan di sebuah ensiklopedia 

mobil. Tetapi sama seperti ensiklopedia pada umumnya, ensiklopedia mobil 

tidaklah murah sementara penggemar otomotif berasal dari semua kalangan. 

Seseorang yang telah mempunyai komputer sekalipun belum tentu bisa 

memperoleh informasi mengenai mobil secara cukup lengkap karena biaya 

berseluncur dalam internet di Indonesia yang sangat mahal. Memang ada 

beberapa program aplikasi ensiklopedia yang beredar di pasar tetapi mayoritas 

tidak cukup lengkap membicarakan mengenai mobil. 
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d. Sebuah buku ensiklopedia tidak cukup efektif dalam menyampaikan informasi. 

Terkadang ketebalan buku tersebut bisa menjadi faktor kejenuhan yang muncul. 

Lagipula, sebuah buku ensiklopedia hanya bisa mencapai orang-orang yang 

sangat gemar membaca, kemungkinan besar dari golongan dengan tingkat 

ekonomi menengah ke atas, dan hanya menggunakan indra penglihatan saja. 

e. Tidak diragukan, internet adalah salah satu sumber yang sangat dipercaya orang 

dalam mencari informasi mengenai mobil. Hal ini berarti bahwa orang tersebut 

bisa berselancar di internet dan dengan demikian tahu caranya menggunakan 

aplikasi komputer. Sebuah program aplikasi multimedia tentang mobil 

kemungkinan besar akan lebih dihargai. 

f. Sebuah fitur yang menarik dibutuhkan untuk menarik perhatian orang ke sebuah 

program aplikasi. Volume musik atau suara yang bisa diperbesar, diperkecil,  

dimatikan, atau dihidupkan penting karena kecenderungan orang untuk cepat 

bosan. Kecenderungan yang sama juga menuntut animasi yang dinamis. 

 

 

5.2. Saran 

 Saran-saran yang diberikan untuk memperbaiki program aplikasi ini adalah : 

a. Melengkapi data yang sudah ada dalam ensiklopedia mobil ini. Memang tidak ada 

ensiklopedia yang 100% lengkap tetapi ensiklopedia mobil ini bisa dilengkapi 

sebisa-bisanya. 
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b. Bila dimungkinkan, program ini bisa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini 

berarti memberikan subtitle pada video dan animasi yang digunakan dan 

menerjemahkan artikel-artikel yang luar biasa banyak. 

c. Spesifikasi piranti keras yang lebih kecil akan lebih diterima. 

d. Penambahan fitur auto-complete dan history pada fasilitas “Search”. 

e. Penyesuaian panjang window untuk daftar artikel. 

f. Fitur pemilihan lagu untuk musik latar belakang ensiklopedia. 

 

 


