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PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dengan adanya Analisa dan Pernacangan Sistem Informasi Administrasi 

Surat Menyurat  pada Kantor Desa Sempan dengan VB.Net, maka penulis dapat 

menyimpulkan seperti berikut ini : 

a. Dengan adanya analisa dan perancangan sistem informasi yang baru ini, maka 

waktu yang diperlukan lebih singkat dan lebih cepat dalam proses 

pengerjaannya. 

b. Keakuratan hasil pengolahan data atau informasi yang lebih terjamin. 

c. Tingkat kesalahan lebih bisa diminimalisasikan karena sudah secara 

terkomputerisasi dibandingkan dengan menggunakan sistem lama yang masih 

secara manual. 

d. Penyajian informasi dilakukan dalam bentuk basis data yang dapat diolah 

oleh pegawai / staf adminstrasi. Baik itu ditambah, dihapus, diubah atau 

diperbaharui sesuai dengan kebutuhan yang akan disajikan untuk digunakan 

demi kelancaran sistem yang sedang berjalan. 

e. Pembuatan laporan dapat lebih akurat yang kemudian laporan tersebut dapat 

digunakan sebagai dasar pertimabangan dalam pengambilan keputusan 

penting. 

 

 

5.2. Saran 

Dalam Analisa dan Pernacangan Sistem Informasi Administrasi Surat 

Menyurat pada Kantor Desa Sempan dengan VB.Net yang penulis usulkan ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan sistem informasi 

pada instansi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis memberikan saran agar sistem 

yang dirancang ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai berikut ini : 

a. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Kantor Desa Sempan, maka 

penulis menganjurkan agar sistem yang penulis usulkan ini dapat diterapkan 

agar mempermudah kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. 
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b. Dengan adanya sistem yang baru, diharapkan kepada user atau pemakai 

disarankan untuk memperhatikan kekurangan atau kelemahan dari sistem 

baru yang dirancang ini untuk kemudian dicarikan pemecahan dan solusinya 

agar dapat lagi dilakukan penyempurnaan fungsi dari sistem baru ini. 

c. Selain itu juga diharapkan agar sistem usulan ini dapat memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang akan berkepentingan dan 

juga lebih memudahkan pihak Kantor Kepala Desa dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

d. Dengan sistem komputerisasi diharapkan pula dapat melakukan penyimpanan 

data secara tertib, aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 

e. Selain itu sistem yang sudah terkomputerisasi juga perlu dilakukan 

pemeliharaan hardware dan software. Pemeliharaan hardware berupa 

kebersihan, pemeliharaan software seperti pemeriksaan dan pembersihan 

yang dilakukan oleh teknisi komputer. 

 

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis berikan untuk mengatasi 

permasalahan yang timbul pada Kantor Kepala Desa Sempan. Penulis menyadari 

bahwa saran yang diberikan mungkin butuh keputusan bersama dari pihak intern, 

namun penulis berharap saran yang diberikan dapat meningkatkan efisiensi kerja 

sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


