
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada 

pada sistem informasi administrasi rawat inap pada puskesmas air itam, dan 

mencoba memberikan alternatif solusi atas permasalahan tersebut dengan 

membuat program aplikasi ini maka penulis ingin memberikan kesimpulan dan 

saran yang diberikan dalam pengontrolan dan perbaikan kinerja sistem. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan evaluasi dari bab-bab yang sudah dibahas 

sebelumnya, maka dari pembahasan dan evaluasi tersebut dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan menganalisa dan merancang Program aplikasi Sistem Informasi 

Administrasi Rawat Inap dapat membantu petugas puskesmas dalam 

pengolahan data pasien sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang 

ada di Puskesmas Air Itam dan dapat memberikan pelayanan yang optimal 

khususnya pasien rawat inap. 

2. Dengan sistem yang sudah terkomputerisasi ini pihak puskesmas air itam 

dapat memberikan informasi dan pelayanan data rawat inap yang cepat, tepat 

dan akurat sehingga menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien. 

 

5.2 Saran  

Dengan sistem informasi administrasi rawat inap ini diharapkan dapat 

membawa perbaikan dan melengkapi sistem yang ada sehingga dapat menunjung 

proses kinerja menjadi lebih efektif dan efisien dalam memberikan informasi dan 

pelayanan data rawat inap yang cepat, tepat dan akurat. Maka penulis 

menyarankan kepada kepala Puskesmas Air Itam Pangkalpinang dan semua 

pihak yang terlibat didalamnya supaya dapat memperbaiki dan memperhatikan 

hal-hal seperti ini : 



 
 

1. Untuk  mendapatkan hasil yang maksimal dalam kegiatan pengolahan data, 

perlu   ditingkatkan    ketelitian   personil   untuk   menghindari    

terjadinya kesalahan dalam sistem, oleh karena itu diperlukan adanya 

tenaga ahli yang menguasai bidang komputer yang telah dikembangkan 

dan memberikan pelatihan  kepada petugas  administrasi  untuk 

memperkenalkan  dan membantu mereka dalam menggunakan sistem yang 

baru. 

2. Perlu pemeliharaan sistem secara rutin dan berkala, agar tidak terjadi 

kemungkinan-kemungkinan  yang tidak diinginkan seperti virus-virus yang 

bisa  merusak program. 

3. Aplikasi  yang  dibangun  dapat dikembangkan  lagi dengan  interface  

yang lebih baik dan menarik serta perlu diterapkan  secara terarah,  

terpadu dan menyeluruh. 

 


