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BAB V

PENUTUP

Setelah melalui proses-proses dari awal hingga akhir telah di analisis

masalah-masalah yang ada di SMK PGRI Pangkalpinang serta telah disusun

sebuah penyelesaian tersebut dalam skripsi ini. Untuk itu terdapat beberapa

kesimpulan dari saran untuk membangun kinerja sistem yang lebih baik.

5.1 Kesimpulan

a. Data-data akademik dapat terorganisir dengan baik. Mengurangi

kemungkinan  menghilangnya data-data dan kemanan yang terjamin, serta

proses pengolahan data yang lebih cepat.

b. Menjamin integritas dan informasi yang ada. Efisiensi dalam proses

pengolahan data kegiatan akademik.

c. Data-data yang ada dapat tersimpan rapi di database yang terjamin

keakuratan serta kemanannya

d. Keakuratan data yang menjamin sempurnanya laporan-laoran akademik

yang disampaikan, dan mengurangi resiko tingkat keakuratan data.

e. Efektifnya seluruh kegiatan akademik dapat meringankan pekerjaan yang

ada di SMK PGRI Pangkalpinang, baik penginputan, pencetakan,

pembuatan laporan serta sebagai media penyimpanan data.

f. Sistem ini dapat mengurangi resiko human error yang terkadang menjadi

salah satu masalah dalam proses pengolahan data, sehingga sistem ini

menghasilkan data dan laporan yang konsisten yang dapat mendukung

segala aktifitas akademik.

5.2 Saran

a. Ketelitian dalam penginputan data perlu ditingkatkan agar tingkat kesalahan

dalam pekerjaan semakin rendah sehingga dengan demikian keluaran yang

dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan.
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b. Pihak sekolah mampu merekomendasikan admin dari staff tata usaha yang

bertanggung jawab bertugas untuk memelihara dan mengembangkan sistem

ini serta menguasai hardware serta software agar terhindar dari masalah-

masalah yang mungkin saja terjadi.

c. Diperlukan Spesifikasi Hardware dan Software yang memadai untuk

mengoperasikan sistem akademik.

d. Terus dilakukan evaluasi serta pemeliharan sistem, sehingga terjaga kualitas

dari sistem agar dapat tetap bisa digunakan secara berkala tanpa masalah

dengan Hardware dan Software.

e. Tetap melakukan back-up terhadap data-data yang telah tersimpan di

database guna meminimalisir resiko yang mungkin saja bisa terjadi secara

periodik.

f. Ada kebijakan apabila perancangan sistem yang telah dibuat masih memiliki

kekurangan, atau jika menginginkan perancangan yang lebih baik.


