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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan  analisa  yang dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan 

mengajukan saran yang bisa dipergunakan untuk pengembangan  analisa dan perancangan 

sistem informasi penyaluran kotak suara dan surat suara pada bidang logistik KPU ( Komisi 

Pemilihan Umum ) Provinsi Bangka Belitung. 

 

5.1. KESIMPULAN 

 Kesimpulan yang diambil dari Skripsi Analisa dan Perancangan sebagai 

berikut. 

1. Kemudahan – kemudahan penggunaan sistem informasi pada bidang 

Penyaluran kotak suara dan surat suara pada bidang logsitik KPU dikerjakan 

dengan rapi dan sistematis. 

2.  Penyimpanan data dalam basis data yang terkomputerisasi akan 

meminimalkan akses kepada data fisik atau arsip. Dengan begini data atau 

informasi akan tersimpan dengan aman dan dapat diakses lebih cepat. 

3.  Dengan menggunakan sistem terkomputerisasi maka dalam pengolahan data 

dan pembuatan laporan-laporan dalam meningkatkan efisiensi waktu yang 

dapat digunakan dengan mudah. 

4.  Keamanan data lebih terjamin karena tidak semua orang dapat mengakses 

data tersebut. 

5.  Dapat memaksimalkan tempat penympanan data, karena data tersimpan 

dalam bentuk server. 
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5.2. SARAN 

Dari uraian diatas maka untuk meningkatkan keberhasilan Sistem 

Informasi Peyaluran kotak suara dan surat suara pada bidang logisitk KPU, maka 

diberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Untuk menjamin dukungan sistem yang baik disarankan sistem yang penulis 

buat bisa difungsikan. 

2. Perlunya untuk membackup data untuk menjamin keselamatan data dalam hal 

yang tidak terduga. 

3. Dilakukan pelatihan pengoperasian sistem komputerisasi yang baru dengan 

adanya partisipasi ditingkat pejabat dan aparatur didalam proses penyaluran 

kotak suara dan surat suara pada bidang logistik KPU aplikasi komputerisasi 

sehingga hasil yang dicapai berdampak pada hasil kinerja pada dinas. 

4. Sarana dan prasarana seperti fasilitas hardware dan software yang memadai 

untuk kelancaran proses penyaluran kotak suara dan surat suara yang dikelola 

melalui sistem komputerisasi serta pengawasan hardware dan software secara 

rutin agar terhindar dari masalah-masalah timbul karena sangat berpengaruh 

atas pekerjaan dan hasilnya (Out Come). 

5. Ketelitian operator pada waktu pengentrian data perlu ditingkatkan agar 

tingkat kesalahan data semakin rendah, dengan demikian hasilnya (Out 

Come) sesuai dengan yang harapan, perlu suatu kajian dalam suatu 

pengoperasian bahwa komputerisasi sistem tidak ada gunanya jika tanpa 

dukungan operator yang terampil, terlatih dan bertanggung jawab. 

 

 

 

 

 

 


