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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dan perancangan sistem 

informasi terhadap permasalahan pada sistem yang sedang berjalan yang ada di 

Kantor Desa Jeruk  tentang sistem informasi pengolahan data penduduk, dengan 

maksud untuk memberikan suatu alternatif baru dengan membuat suatu program 

aplikasi yang terkomputerisasi, untuk itu maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai maksud dan tujuan dari perancangan sistem ini serta memberikan 

beberapa saran bagi para user yang nantinya akan menggunakan aplikasi tersebut 

dan ini merupakan sebagai penutup dari skripsi yang dibuat. 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Sistem Informasi Pengolahan Data 

Pendudukan di Desa Jeruk, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Dengan adanya Sistem Informasi Pengolahan Data Pendudukan ini, maka 

pelayanan administrasi kependudukan yang ada di Desa Jeruk menjadi lebih 

efektif dan efisien berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat 

ataupun pihak yang terkait dengan baik. Informasi yang disajikan memiliki 

tingkat kecepatan dan keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan sistem yang 

berjalan serta dapat juga meminimalisasikan terhadap pengulangan data saat 

proses pengentrian serta memudahkan proses pencarian kembali data yang 

dibutuhkan. 

b. Dengan sistem informasi pengolahan penduduk yang diusulkan ini, maka 

akan lebih unggul dari sistem yang berjalan dari segi pengontrolan, 

pengarsipan, penghematan waktu, bahkan tenaga kerja sehingga sistem 

terkomputerisasi lebih mendominan dan untuk penyimpanan berkas-berkas 

lebih sedikit menggunakan sarana dan prasarana yang ada di Instansi . 
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c. Menyediakan berbagai laporan yang disajikan secara terpisah sehingga 

memudahkan bagi instansi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

sesuai dengan laporan yang diinginkan. Laporan yang disajikan lebih cepat, 

lebih teliti dan lebih maksimal dalam hal penyusunan dan pencarian masing-

masing laporan. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyadari dalam melakukan pembuatan sistem ini masih terdapat 

banyak kekurangan yang mungkin bisa dapat diperbaiki atau pengembangan 

selanjutnya. Untuk pengembangan dimasa yang akan datang, maka penulis 

menyarankan beberapa hal agar penerapan sistem informasi ini dapat terwujud 

dengan baik sebagai berikut : 

a. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan dengan cara 

training atau pelatihan terhadap sistem yang akan dipakai, terutama bagi 

pengguna yang akan mengoperasikannya yang harus lebih memahami secara 

detail mengenai cara kerjanya. 

b. Perlu  adanya backup data secara berkala untuk menghindari terjadinya 

kehilangan atau kerusakan data apabila  sistem ini telah di terapkan dan di 

implementasikan dengan baik oleh para pengguna. 

c. Di harapkan suatu saat nanti ada pengembangan desain atau fasilitas yang 

lebih baik dari Sistem Informasi Pengolahan Data Penduduk yang dibuat. 

d. Perlu adanya keamanan aplikasi yang dibuat sehingga data yang dihasilkan 

bisa dipertanggung jawabkan apabila ada komplain dari pihak yang 

bersangkutan. 

e. Serta dalam hal ini perlu adanya perawatan terhadap hardware dan software 

yang baik dan benar secara berkala agar tidak terjadinya kemungkinan yang 

tidak diinginkan seperti virus yang merusak program dan yang lainnya yang 

dapat merusak komputer.  

 

 

 


