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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya,  

penulis mencoba untuk membuat kesimpulan mengenai pembuatan aplikasi 

catatan yaitu sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam mencatat. 

2. Aplikasi yang dibuat oleh penulis dapat bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa 

atau masyarakat umum, untuk mencatat hal tertentu yang bermanfaat. 

3. Dengan menggunakan tools Android Studio, akhirnya penulis dapat membuat 

dan mengerjakan program aplikasi Android dengan mudah, karena user 

interface yang sangat bersahabat sekaligus mudah untuk dipahami, serta 

didukung beberapa fitur yang dapat memudahkan para programmer seperti 

kode editor yang cerdas, menjalankan emulator langsung pada komputer dan 

sederet fitur lainnya sehingga memberikan efektifitas dalam pembuatan 

aplikasi. 

4.2. Saran 

Pada pembuatan Tugas Akhir ini, tentu saja masih banyak kekurangan, 

maka dari itu penulis mencoba memberikan saran agar kedepannya dapat 

menyempurkan program aplikasi yang telah dibuat. Saran yang dimaksud antara 

lain adalah : 
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1. Memberikan user interface menarik, unik dan tidak membosankan. 

2. Untuk kedepannya dengan harapan aplikasi ini dapat mendukung sistem 

operasi lain selain Android, sebagai contoh : Windows Phone, IOS, 

Blackberry dan sistem operasi lain. 

3. Diharapkan pada pengembangan program aplikasi selanjutnya, aplikasi yang 

telah dibuat oleh penulis akan ditambahkan database, berguna untuk 

memperluas fitur dari aplikasi yang telah dibuat, antara lain; 

a. Menambah fitur penyemat foto agar bisa dikolaborasikan dengan catatan 

untuk memberikan keterangan pada foto.  

b. Menambah fitur lokasi kepada pengguna untuk menyimpan lokasi dan 

menambahkan keterangan pada lokasi. 

c. Menyematkan fitur rekam suara, agar pengguna dapat menghemat waktu 

dan memberikan solusi bagi mereka yang sedang tidak sempat untuk 

mengetik. 

d. Memberikan fitur share pada pengguna, tujuannya adalah jika pengguna 

ingin berbagi catatan dengan teman, kerabat atau sahabatnya dapat 

dilakukan dengan fitur tersebut. 

e. Terakhir adalah menambahkan fitur singkronisasi dengan akun Google, 

diharapkan pengguna dapat melihat catatan nya pada device yang berbeda 

namun dengan satu akun Google yang sama. 


