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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan pada Sistem Informasi 

Administrasi Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah 

dengan memperhatikan dan mendalami sistem yang sedang berjalan, penulis 

mencoba memberikan alternatif solusi dengan membuat program aplikasi, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

g. Bagaimana dapat menghasilkan informasi yang terjamin. 

h. Bagaimana Memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang sering terjadi 

pada sistem yang dikerjakan secara manual. 

i. Bagai mana dalam pengerjaan  Efesiensi dalam segi waktu dan tenaga. 

j. Bagaimana meningkatkan kerja dan menjaga keakuratan data. 

k. Bagaimana cara mengurangi tenaga kerja yang ada di kantor Desa Jelutung 

Kecamatan Namang, namun dengan tingkat keefisiensinya lebih tinggi. 

l. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan data penduduk dalam 

proses pembuatan Formulir Kartu Keluarga, Formulir E-KTP, Surat 

Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian,Surat peryataan 

ahliwaris ,surat keterangan ahliwaris, Surat Keterangan Pindah Jiwa dan 

Surat Keterangan Pindah Datang, surat keterangan Usaha,surat berkelakuan 

baik serta Surat Keterangan Domisili di Kantor Desa Jelutung Kecamatan 

Namang Bangka tengah. 

 

5.2  Saran 

Diharapkan sistem informasi administrasi kependudukan ini dapat 

memberikan perbaikan untuk melengkapi sistem sehingga dapat menunjang 

proses penyajian informasi yang tepat, cepat, dan akurat. 

Untuk mendukung sistem yang dibuat, saran-saran yang perlu dikemukakan 

dan diperhatikan adalah sebagai berikut : 

1. Penyediaan perangkat keras (hardware) berupa PC/laptop dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 
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a. Processor : Intel Celeron 

b. CPU 1500 Mhz 

c. Memory 512 Mb 

d. Harddisk 20 Gb 

e. Monitor 14”  

f. Printer Canon inject 

2. Penyediaan perangkat lunak (software) sebagai berikut: 

a. Bahasa Pemrograman : Microsoft Visual Studio 2008 

b. Database : Microsoft Office Access 2007 

c. Sistem Operasi : Windows XP, Windows 7 

3. Sosialisasi dan pelatihan terkait pemakaian sistem yang baru 

4. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin ditimbulkan dari sistem 

perlu dilakukan perawatan (maintenance) secara rutin 

5. Untuk mencegah rusaknya atau hilangnya data dalam file, sebaiknya 

dilakukan back up secara berkala 

Diharapkan program ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat  

lebih dikembangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


