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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pada apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka pada 

bab ini dapat disimpulkan beberapa hal yang diperoleh sebagai hasil dari 

penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pengembangan sistem di kemudian hari. 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari sistem informasi layanan 

pelanggan berbasis SMS Gateway pada Koran Babbel Pangkalpinang yang 

telah dibuat adalah sebagai berikut : 

a) Sistem informasi layanan pelanggan merupakan suatu sistem yang 

mengelola data pelanggan koran. Mulai dari kelola data pelanggan, data 

saran ataupun pengaduan, data informasi koran dan pengiriman informasi 

berupa SMS kepada pelanggan serta dikelola user (pengguna). 

b) Aplikasi pengolahan data layananm pelanggan dibangun bertujuan untuk 

memberikan kemudahan pada Koran Babel Pangkalpinang dalam proses 

pengolahan data pelanggan, pemberian informasi kepada pelanggan, dan 

dapat membantu pelanggan dalam memberikan saran atau pengaduan 

sehingga dapat menjalin hubungan baik antara pelanggan dengan pihak 

Koran Babel.  

c) Sistem Informasi yang dibangun telah menggunakan basis data tersendiri 

untuk mengintegrasikan data yang masuk ke sistem. Dengan demikian, 

dapat memudahkan pihak Koiran Babel Pangkalpinang dalam mengelola 

data yang telah masuk ke sistem yang dibangun. 

d) Sistem Informasi yang dibangun dapat memberikan pembatasan hak 

akses terhadap para pengguna sistem. Hal ini bertujuan untuk melakukan 

penghematan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh pihak Koran 

Babel . 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang penyusun lakukan di Koran Babel 

Pangkalpinang, maka penyusun ingin mengemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan sistem di kemudian 

hari, di antaranya sebagai berikut : 

a) Sistem informasi layanan pelanggan akan lebih informatif jika pengolahan 

data-data pelanggan dibuat atau disajikan kedalam bentuk website atau 

berbasis web, sehingga pelanggan dapat mengaksesnya kapan saja dan 

dimana saja. 

b) Sistem informasi layanan pelanggan berbasis SMS ini akan lebih baik dan 

praktis apabila pengiriman informasinya dilakukan oleh sistem secara 

otomatis tanpa melibatkan user dalam proses pengiriman SMS. 

c) Bagi pimpinan Koran Babel, kami menyarankan untuk diperlukan 

sosialisasi yang baik kepada pelanggan akan hadirnya aplikasi layanan 

pelanggan berbasis SMS Gateway ini sehingga nantinya bias maksimal 

dalam menikmati layanan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


