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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah selesai melakukan analisa terhadap permasalahan pada Sistem 

Informasi Pengolaha Data Pasien Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Sungailiat, maka penulis mencoba memberikan alternatif solusi dengan membuat 

program aplikasi maka akan ditarik kesimpulan dan memberikan saran untuk 

perbaikan kinerja sistem informasi tersebut. Berikut ini adalah kesimpulan dan 

saran yang terdapat dibawah ini yaitu : 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil beberapa 

kesimpulan yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pengolaha Data Pasien 

Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat yaitu sebagai berikut : 

a. Aplikasi Sistem Informasi Pengolaha Data Pasien Rawat Inap yang berbasis 

VB.NET 2008, dapat memberikan kemudahan bagi pegawai bagian rawat inap 

dalam menyimpan, mengupdate, mengakses, dan mencari data-data pasien 

rawat inap secara cepat dan akurat. 

b. Pengembangan Sistem Informasi Pengolaha Data Pasien Rawat Inap berbasis 

komputer akan dapat membantu mempercepat pembuatan laporan data pasien 

rawat inap agar memudahkan bagian rawat inap dalam mengetahui data pasien 

rawat inap. Proses ini jauh lebih praktis jika dibandingkan dengan proses 

manual. 

c. Menghasilkan arsip pendataan pasien berbentuk file sehingga mudah untuk 

diteliti dan diperbaharui 

 

5.2 Saran  

Sehubungan dengan hal – hal tersebut diatas, untuk dapat meningkatkan 

keberhasilan Sistem Informasi Pengolaha Data Pasien Rawat Inap pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Sungailiat ini, maka langkah yang diperlukan dalam 

membangun sistem komputerisasi ini sangatlah penting, untuk kemudahan proses 



128 

pengolahan data buku pelajaran di masa yang akan datang. Maka berikut adalah 

beberapa saran agar dapat berjalan lebih efektif : 

a. Tersedianya perangkat komputer demi menunjang sistem pengolahan data 

buku pelajaran berbasis komputer. 

b. Diberi pelatihan dan pendidikan mengenai sistem komputer dan bagaimana 

cara menggunakannya kepada karyawan. 

c. Melakukan perawatan terhadap komputer baik untuk perangkat fisik maupun 

perangkat lunaknya. Sehingga komputer dapat beroperasi dengan baik 

sehingga menghasilkan apa yang diharapkan sebelumnya. 

d. Perlu adanya back up data guna mencegah hal – hal yang tidak diinginkan. 

e. Dibuatkan sebuah sistem informasi yang lebih luas dari sekedar proses 

pengolahan data buku pelajaran, namun saling terintegrasi dengan sistem 

informasi ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


