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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan yang telah penulis sajikan dalam empat bab pada tugas akhir 

(Skripsi) ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu :  

1. Dengan adanya sistem informasi ini dapat membantu pegawai kantor pada 

bidang prasarana sarana pertanian (PSP) dalam melaksanakan pendataan 

aset barang. Sistem Informasi mengurangi kesalahan yang ada ketika 

memakai cara manual dan juga memudahkan saat pembuatan laporan.  

2. Perancangan database diperlukan dalam pembuatan sistem informasi ini, 

karena melalui perancangan database penulis dapat mengetahui apa-apa 

saja tabel yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem informasi ini. Tidak 

hanya perancangan database saja tetapi juga membuat alur data program 

untuk memudahkan penulis dalam pembuat sistem informasi ini dan 

mengimplementasikannya.  

3. Sistem informasi ini menampilkan beberapa form yang dibutuhkan dalam 

penggunaannya seperti form penyaluran dan penerima. Form ini berfungsi 

sebagai media penyimpanan database yang langsung tersimpan dalam 

tabel yang sudah dibuat. Dengan adanya sistem informasi ini para pegawai 

juga dapat mengkontol aset barang menurut unitnya dan penggunaannya. 

 

5.2 Saran  

Keberhasilan dan keberlangsungan penggunaan aplikasi ini tidak terlepas dari 

peran user dalam menjaga perangat keras maupun perangkat lunak dari hal-hal 

yang dapat merusak dan mengurangi peranan aplikasi ini. Oleh karena itu penulis 

menyarankan :  

1. Untuk menjaga keruskan data dan perlatan komputer akibat arus listrik 

yang tidak menentu, maka sebaiknya disiapkan alat pengontrol peng-stabil 

arus listrik (Stabilizer), atau lebih sempurna lagi, sediakan alat 

penyimpanan arus listrik (UPS). 
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2. Menempatkan Anti Virus pada unit computer untuk mencegah kerusakan 

data, karena data bagian yang sangat penting dalam proses pengolahan 

secara komputerisasi maka harus dilakukan pengamanan khusus terutama 

Anti Virus pada unit computer untuk mencegah kerusakan data tersebut 

secara melakukan back up data secara rutin.  

3. Mengingat banyaknya data-data yang diperlukan sebaiknya sudah layak 

menerapkan sistem jaringan (Local Area Network) untuk mempercepat 

proses pengolahan data, karena dilakukan secara bersamaan dalam satu 

waktu.  

Memberikan masukan dan mengkritik tulisan ini kearah yang lebih sempurna 

beserta terima kasih yang tak terhingga atas selesainya penulisan ini, selamat 

menggunakan aplikasi ini semoga bermanfaat.  


