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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1       Kesimpulan 

 Setelah melakukan penelitian pada SMK Negeri 1 Sungailiat dan 

melakukan perbandingan antara sistem yang berjalan dengan sistem yang 

dirancang atau diusulkan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa : 

1. Dengan sistem yang terkomputerisasi maka dapat mengurangi  kesalahan 

pencatatan dan perhitungan yang dilakukan oleh manusia (human error), 

jika pencatatan dan perhitungan yang dibandingkan dengan sistem manual, 

serta keamanan data lebih terjamin. 

2. Pengolahan data pada sistem yang diusulkan lebih terjamin kebenarannya, 

karena adanya pengontrolan yang lebih baik dan data yang masuk telah 

diperiksa terlebih dahulu kebenarannya. 

3. Kesulitan-kesulitan dalam pembuatan laporan dengan sistem yang 

sebelumnya, dapat dipermudah dan dipercepat dengan sistem yang 

diusulkan. 

4. Dengan seiring kemajuan teknologi computer dan informasi serta telah 

tersedia komponen-komponen yang menunjang pemakai teknologi 

tersebut, maka sangatlah tepat jika SMK Negeri 1 Sungailiat 

menggunakan sistem ini untuk mempermudah proses kinerja suatu sistem 

sehingga akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi sarana 

pendidikan. 

5.2 Saran 

 Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan penulis sebagai saran atau 

masukan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan 

SMK Negeri 1 Sungailiat sebagai berikut : 
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1. Untuk merancang sistem informasi yang lebih baik maka diperlukan 

kerjasama yang baik antara pengembang dan pemakai, sehingga tentang 

kebutuhan sistem yang terpenuhi. 

2. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memperkenalkan dan 

membantu mereka terhadap sistem yang baru. 

3. Perlu dilakukan back-up data secara berkala terhadap data-data yang 

penting untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, seperti 

kehilangan data. 

4. Perlu ketelitian yang harus lebih ditingkatkan agar tingkat kesalahan data 

akan semakin rendah sehingga keluaran yang dihasilkan akan sesuai 

dengan yang diharapkan. 

5. Sistem informasi akademik pada SMK Negeri 1 Sungailiat ini harus 

dikembangkan lebih lanjut sehingga informasi yang disajikan dapat lebih 

jelas, lebih lengkap serta lebih banyak, agar dapat menjadi suatu sistem 

informasi yang dapat menyajikan informasi secara lengkap. 

 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga 

kesimpulan dan saran ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan yang 

dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi SMK Negeri 

1 Sungailiat di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


