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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Setelah menguraikan tentang perancangan sistem informasi berbasis 

website di SMP Budi Mulia Pangkalpinang sebagaimana informasi. Serta 

mendapatkan data-data tentang bagaimana menyusun sebuah informasi sekolah 

berbasis website. Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya 

sebagai berikut : 

a.  Data-data yang tentang analisa dan perancangan sistem informasi akademik 

pada SMP Budi Mulia Pangkalpinang, dengan sistem ini dapat mempermudah 

dalam base dan terkomputerisasi, dengan sistem ini dapat mempermudah 

dalam pengolahan nilai siswa dan pencarian data. 

b. Mempercepat dan mempermudah dalam memberikan informasi secara detail 

tentang pengolahan sistem akademik SMP Budi Mulia Pangkalpinang. 

c. Dengan sistem ini dapat memberikan kepada guru-guru dan pegawai di SMP 

Budi Mulia Pangkalpinang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. 

d. Dengan sistem ini dapat dengan mudah untuk mengolah data akademik SMP 

Budi Mulia Pangkalpinang. 

e. Dengan sistem ini mendapatkan informasi pengambilan keputusan yang lebih 

akurat. 

f. Sistem informasi akademik yang berbasis website ini dapat digunakan untuk 

memonitoring target operasional dan manajemen serta secara langsung dapat 

mengontrol proses dan jalannya pendistribusian informasi sekolah. 

 

5.2 Saran 

 Dalam rancangan sistem yang diusulkan ini, penulis berharap agar dapat 

bermanfaat dengan baik kemajuan perkembangan informasi di SMP Budi Mulia 

Pangkalpinang dan menambah kualitas pelayanan penyebaran informasi yang 

transparan kepada masyarakat. Untuk itu saran yang dapat diberikan untuk  

kemajuan sistem informasi sekolah pada SMP Budi Mulia Pangkalpinang : 



 

94 
 

a. Diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 

perangkat komputer yang memadai. 

b. Ada baiknya diperlukan admin untuk mengelola informasi dan pemeliharaan 

sistem informasi, dan yang diberi tanggung jawab harus menanganinya 

dengan sebaik-baiknya, dan terlebih dahulu diberikan petunjuk dan pelatihan 

pengoperasian agar dapat beroperasi dengan maksimal. 

c. Kerja sama antar pegawai sengat diperlukan untuk tercapainya sistem 

informasi akademik yang baik. 

d. Perlu adanya salinan data guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

e. Pastikan komputer bebas dari virus, install software anti virus yang terpadu 

dalam mendukung proses distribusi data dan informasi untuk mengecek 

sewaktu-waktu ada yang memasukan data dari luar komputer itu sendiri. 

 


