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BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari Pembahasan yang sudah diuraikan maka penulis mencoba 

membuat kesimpulan sebagai berikut :

a. Sistem komputerisasi sangat mendukung proses kerja seperti 

penyimpanan data sehingga dapat dengan mudah memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh Camat dan orang yang membutuhkan informasi 

tentang laporan penduduk.

b. Dalam Sistem Informasi ini, Camat dan orang yang membutuhkan data 

laporan kependudukan dapat dengan cepat memperoleh laporan yang 

dibuthkan, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan sesuai 

dengan kondisi jumlah masyarakat.

c. Penerapan metode berorintasi obyek ini sangat memudahkan dalam 

membaca sistem yang diterapkan.

2. Saran

Dari hasil kesimpulan yang penulis sampaikan diatas, maka penulis 

mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat berguna bagi Kantor 

Camat Jebus terutama dalam Sistem Informasi Laporan Kependudukan untuk 

pengolahan data adalah sebagai berikut :

a. Perlu adanya pelatihan terhadap user yang akan menggunakan sistem 

informasi ini, agar user dapat mengetahui cara penggunaan dan 

perawatan sistem informasi ini.

b. Perlu adanya audit setiap 5 tahun sekali pada sistem informasi ini untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan 

memenuhi perkembangan penerapan sistem informasi yang terbaru 

dalam rangka meningkatkan efisien dan efektivitas sistem informasi ini.
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c. Perlu adanya peningkatan infrastruktur komputer yang digunakan, agar 

dapat terciptanya efisien dan efektivitas yang lebih dalam rangka 

mendukung sistem informasi ini.
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