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BAB V 

PENUTUP 

 

Setelah melakukan analisis terhadap permasalahan pada sistem informasi 

pengolahan data kependudukan di Kantor Kepala Desa Puput dan mencoba 

memberikan alternatif solusi dengan membuat sistem informasi kependudukan, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran sebagai penutup dari 

skripsi ini : 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan dilihat dari solusi yang 

ditawarkan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

a. Dengan adanya sistem informasi kependudukan berbasis web ini, diharapkan 

dapat mempercepat proses pengolahan data dan dapat meminimalisasikan 

pengulangan data saat proses pengentrian. 

b. Dengan adanya sistem informasi kependudukan berbasis web ini, maka dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan terhadap masyarakat 

yang lebih baik sehingga dapat memajukan kinerja di Kantor Kepala Desa 

Puput Kecamatan Simpangkatis.  

c. Dengan sistem informasi kependudukan berbasis ini, diharapkan dapat 

menjadi sebuah sistem pelayanan kependudukan yang dapat meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat. 

d. Dengan adanya sistem informasi kependudukan maka dapat menyajikan 

informasi serta laporan-laporan sesuai kebutuhan dengan lebih akurat dan 

cepat sehingga mendukung dalam pengambilan keputusan oleh pegawai 

pemerintah desa. 
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5.2 Saran 

 Diharapkan dengan adanya sistem informasi kependudukan berbasis web di 

Kantor Kepala Desa Puput Kecamatan Simpangkatis ini dapat menunjang dan 

melengkapi sistem yang ada sehingga dapat menghasilkan informasi kependudukan 

yang lebih cepat, tepat dan akurat. Penulis pun menyadari masih banyak kekurangan 

dari pembuatan sistem kependudukan ini sehingga diperlunya pengembangan sistem 

untuk peneliti selanjutnya. Penulis pun menyarankan beberapa usulan, sebagai berikut 

: 

a. Untuk menunjang sistem informasi kependudukan berbasis web ini, perlu 

adanya jaringan internet untuk mengakses web tesebut dan harus tersedianya 

jaringan komputer. 

b. Untuk mendukung pengimplementasi sistem informasi kependudukan ini, 

perlu adanya pelatihan dan bimbingan mengenai cara penggunaan sistem 

informasi kependudukan berbasis web tersebut serta diperlunya koordinasi 

dan kerja sama yang baik antara petugas di kantor kepala desa dan penduduk. 

c. Dalam pengimplementasi sistem informasi kependudukan ini, diperlukan 

tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengopersikan sistem agar 

sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapakan. 

d. Perlu adanya sistem keamanan data yang terjamin sehingga data yang 

dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan perlu dilakukan backup data 

secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan data. 

e. Perlunya perawatan hardware dan software secara rutin dan berkala agar 

terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. 
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