
 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Dengan adanya penelitian dan pembuatan Sistem Informasi Pendataan 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Pangkalpinang, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil: 

a. Penggunaan sistem manual atau menggunakan Ms Excel membutuhkan 

waktu yang lama dalam mengolah data. Dengan adanya sistem informasi 

pendataan tersebut maka kinerja pegawai lebih efisien dan efektif. 

b. Data yang diolah dan disimpan menggunakan sistem informasi akan 

mempermudah penelusuran data sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh 

pengguna. 

c. Penggunaan sistem informasi yang digunakan akan memperkecil 

pengeluaran anggaran instansi, terutama anggaran untuk honorarium 

petugas administrasi/pendata. Sehingga anggaran bisa digunakan untuk 

pos belanja lainnya sesuai dengan skala prioritas yang sudah ditetapkan 

oleh instansi. 

d. Penggunaan sistem informasi yang digunakan untuk pengolahan data 

mempunyai ketepatan dibandingkan dengan penghitungan manual yang 

dilakukan oleh pendata, sehingga meminimalisir human error yang 

berakibat pada tidak akuratnya jumlah data yang disajikan. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran 

dalam penggunaan program pada sistem informasi di tugas akhir ini yaitu sebagai 

berikut: 



 
 

a. Penulis merekomendasikan pengolahan data PMKS yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang seyogyanya bisa 

menggunakan sistem informasi komputer/program yang telah dirancang 

oleh penulis. Penggunaan sistem informasi, dimaksudkan untuk 

mempermudah kinerja pegawai/pendata dalam memasukkan, mengolah, 

menganalisa, menyimpan, dan menyajikan data. Kinerja yang dilakukan 

oleh pendata tentunya akan lebih berdaya guna dan berdaya hasil. 

Kemudian  data yang disajikanpun akan lebih akurat dan menarik. 

b. Pemakai atau user harus memahami tentang teknik informatika, baik 

penguasaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Sehingga ketika 

menjalankan aplikasi sistem informasi tentang data PMKS pemakai akan 

memahami dengan baik fungsi dan cara pemakaiannya. Dalam 

meningkatkan penguasaan dan kemampuan tentang aplikasi sistem 

informasi perlu adanya pelatihan atau bimbingan teknis sehingga pemakai 

bisa menggunakan secara maksimal aplikasi tersebut. 

c. Perlu pengembangan berkelanjutan sesuai dengan kemajuan teknologi 

informasi sehingga aplikasi sistem informasi akan semakin berdaya saing 

dan berfungsi seiring dengan kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan baru. 

d. Perlunya pemeliharan perangkat keras dan perangkat lunak terutama 

serangan virus yang bisa menghilangkan data-data PMKS. Oleh karena itu 

perlu tenaga operator khusus yang ditempatkan sebagai operator aplikasi 

pendataan PMKS di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. 

e. Pentingnya penyimpanan data eksternal sebagai media penyimpan data 

cadangan jikalau master data di dalam computer mengalami force majeur 

sewaktu-waktu. Penyimpanan ini bisa di hardisk, flashdisk, atau 

memposting di website baik yang berbayar maupun gratis. 

  

 

 


