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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan riset, analisa dan perancangan sistem pada Kantor Kepala 

Desa Bikang Kecamatan Toboali Bangka Selatan dan dengan mencoba 

memberikan alternatif dengan membuatkan program aplikasi. Dan dengan itu 

kami dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran  sebagai penutup dari 

tugas kerja praktek, yang kiranya dapat membantu untuk semakin dikembangkan 

pada penelitian-penelitian yang berikutnya : 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dengan ini kami menarik beberapa kesimpulan yang kami kira sesuai 

dengan apa yang terjadi : 

a. Dengan adanya penerapan sistem informasi kependudukan berbasis objek 

orientik dapat mempercepat waktu pengolahan data, membuat data lebih 

akurat dan dalam pengolahannya data meminimalisir kesalahan dan 

pengulangan dalam pengentrian. 

b. Dengan adanya sistem informasi ini yang jelas lebih efektif dan efisien 

sehingga dalam pengolahan data dan pembuatan laporan setiap bulan 

untuk diserahkan kepada kecamatan akan lebih cepat dan akurat. Dan 

dibandingkan dengan pengolahan data dan pembuatan laporan dengan 

sistem manual akan lebih rumit dan sering terjadi kesalahan dalam 

menyerahkan laporan dan juga sering terlambat dalam menyerahkan 

laporan kepada pegawai kecamatan. Jadi dengan sistem yang baru dan 

lebih baik akan lebih mudah dan cepat dalam melakukan pekerjaan dalam 

hal mencatat data penduduk. 

c. Sistem informasi kependudukan ini memberikan pengaruh kinerja pada 

Kantor Kepala Desa Bikang dengan mampu meningkatkan kenirja, 

efektifitas dan efesiensi dalam melakukan pekerjaan dan mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.  
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5.2 Saran 

 Dengan adanya sistem informasi kependudukan di Kantor Kepala Desa 

Bikang diharapkan dapat bermanfaat dan mempermudah pekerjaan yang 

dilakukan oleh para pegawai desa. Mampu melayani masyarakat seperti 

seharusnya dan mampu menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Dan kami 

sebagai penulis menyadari bahwa dalam pembuatan sistem ini masih jauh dari 

kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dan mungkin dapat 

diperbaiki dan disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. untuk implementasi dan 

pengembangkan yang akan datang, maka kami sebagai penulis menyarankan 

beberapa hal kepada pegawai di Kantor Kepala Desa Bikang dan mungkin dapat 

menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang seperti penulis 

buat, sebagai berikut : 

a. Lakukan pelatihan terhadap pagawai ditempat melakukan riset karena 

dalam menjalankan program aplikasi ini membutukan pemahaman, apalagi 

para pegawai baru pertama kali menggunakan sistem terkomputerisasi 

b. Melakukan riset, usahakan memahami sistem manual dalam pencatatan 

data penduduk, pembuatan surat kematian, kelahiran dan lain-lainnya 

dikarenakan diperlukan sebagai tahapan awal dalam membangun sistem 

terkomputerisasi. 

c. Perlunya keamanan sistem yang baik dan sering lakukan backup data 

untuk menghindari terjadinya kehilangan data yang dapat berakibat fatal. 

d. Lakukan perawatan pada hardware dan software akan perangkat komputer 

yang digunakan terhindar dari virus yang dapat merusak program aplikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 


