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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

     Setelah melakukan riset pada DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan 

mempelajari permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan, maka 

penulis dapat  memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

a) Dengan adanya sistem penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah secara komputerisasi, maka pengolahan data, penyajian informasi akan 

lebih cepat, serta keamanan data akan lebih terjamin karena tempat atau media 

penyimpanan lebih terjaga. 

b) Tingkat kesalahan pada penggunaan sistem manual lebih besar dibanding 

dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi seperti dalam proses 

perhitungan. 

c) Dalam rancangan sistem informasi ini, pengelola keuangan daerah dapat 

dengan cepat memperoleh informasi yang diperlukan, sehingga perkembangan 

realisasi keuangan dapat dengan cepat diketahui. 

d) Kesulitan dalam proses penatausahaan keuangan daerah secara manual, dapat 

dipermudah dan dipercepat dengan adanya sistem komputerisasi. 

 

5.2 Saran 

     Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan penulis sebagai saran atau 

masukan yang diharapkan dapat  bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG diantaranya sebagai berikut:  

a) Hendaknya penggunaan teknologi komputerisasi lebih diterapkan dan 

ditingkatkan, agar bermanfaat dalam pengolahan data sehingga dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien. 
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b) Diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak yang dapat menunjang sistem 

ini jika diterapkan. 

c) Dengan teknologi komputerisasi, maka informasi yang dihasilkan lebih cepat, 

tepat,dan akurat. 

d) Memberikan pelatihan atau training kepada pegawai untuk memperkenalkan 

dan membantu mereka terhadap sistem yang baru. 

e) Ketelitian yang harus lebih ditingkatkan agar tingkat kesalahan data akan 

semakin rendah sehingga keluaran yang dihasilkan akan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

f) Diperlukan maintanance terhadap hardware maupun software, agar terhindar 

dari masalah-masalah yang dapat merugikan perusahaan. 

g) Perlu dilakukan back-up data secara berkala terhadap data-data yang penting 

untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, seperti hilangnya data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

[Fathansyah 2003]  Fathansyah, Basis Data, Informatika, Bandung, 

2003. 

[Jogiyanto 2003]  Jogiyanto, Sistem Teknologi Informasi, Andi, 

Yogyakarta, 2003. 

 [Kristanto 2003] Kristanto, Andi, Perancangan Sistem Informasi dan 

Aplikasinya. Graha Media, Yogyakarta, 2003. 

[Sutopo 2002 ] Sutopo, Hadi, Analisa dan Desain Berorientasi 

Obyek, J&J Leraning, Yogyakarta, 2002. 

 

 

 

 


