BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan perancangan sistem informasi pendistribusian
zakat pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) menggunakan metodologi
berorintasi objek yang dibahas pada bab-bab sebelumnya,maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

a. Sistem komputerisasi tidak dipungkiri lagi sangat mendukung dalam
proses pekerjaan, yang tadinya mengerjakannya dengan manual,
membutuhkan banyak tenaga, waktu dan tempat dengan sistem
komputerisasi kita dapat mengerjakan dengan efektif dan efisien, dalam
hal ini sistem komputerisasi berperan untuk mempermudahkan setiap
pekerjaan.
b. Penyimpanan data dengan menggunakan sistem komputerisasi lebih aman
dibandingkan dengan manual yang mana jika suatu saat data-data tersebut
dibutuhkan dapat dengan mudah ditemukan.
c. Dalam rancangan sistem informasi ini,pimpinan dapat dengan mudah
memperoleh laporan-laporan yang diperlukan, sehingga maju mundurnya
perusahaan dapat dengan cepat diketahui dan diantisipasi.
d. Penerapan metode berorientasi objek ini diharapkan mempermudah dalam
hal pengembangan sistem yang dirancang.
e. Dalam perancangan sistem ini,sistem yang dirancang

dapat menerima

inputan mustahiq dengan proposalnya. Kemudian data-data tersebut dapat
disimpan kedalam database.
f. Dalam perancangan sistem ini,sistem yang dirancang dapat menerima
inputan data survey dan menghitung kelayakan proposal yang diajukan,
berdasarkan parameter penghasilan dan pengeluaran hidup mustahiqnya
dengan rumus yang telah ditentukan. Selanjutnya,menyimpan hasil survey
tersebut kedalam database dan mencetaknya.
g. Dalam perancangan sistem ini,sistem yang dirancang dapat membuat
transaksi penerimaan dan penyaluran zakat kemudian mencetaknya., selain
itu, juga dapat menyimpan transaksi-transaksi tersebut kedalam database.
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h. Membuat

laporan

penerimaan

dan

penyaluran

zakat

kemudian

mencetaknya.

5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diusulkan kepada perusahaan untuk mendukung sistem
aplikasi ini adalah sebagai berikut:
a. Pihak perusahaan membentuk staff yang bertugas untuk memelihara dan
mengembangkan sistem aplikasi ini dan menguasai masalah hardware maupun
software agar terhindar dari masalah-masalah yang merugikan perusahaan.
b. Ketelitian dalam penginputan data perlu ditingkatkan agar tingkat kesalahan
data semakin rendahm dengan demikian keluaran yang dihasilkan akan sesuai
dengan yang diinginkan.
c. Jika memungkinkan aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem keuangan
zakat.
d. Ada kebijakan untuk pencetakan ulang dokumen rancangan keluaran dari
pimpinan apabila pada saat pencetakan ada kesalahan kecil yang
menyebabkan staff untuk melakukan cetak ulang dengan nomor urut dokumen
yang sama.
.
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