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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Saat ini seluruh kegiatan yang ada pada masjid Al-Ittifaq Selindung Baru 

Pangkalpinang masih menggunakan cara yang manual dan tidak efektif, baik itu 

pada kegiatan zakat ataupun pada kegiatan fardu kifayah masjid (FKM) dengan 

menggunakan aplikasi microsoft word atau juga diselingi dengan spreadsheets 

excel selain itu juga dicampuri dengan tulisan tangan. Maka dari hal tersebut banyak 

menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya.  

Padahal semua kegiatan yang ada pada masjid ini terbilang keseluruhannya 

sangatlah penting terutama pada kegiatan khusus yang dijalankan pertahun yakni 

kegiatan zakat dan fardu kifayah masjid (FKM) yang dimulai dari penjadwalan, 

pencatatan dan pendataan dimana dari data-data ini dapat membantu memanajemen 

kegiatan pada masjid. Begitu pula pada kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu 

hal yang wajib untuk dikerjakan di dalam hukum islam agar dapat lebih terlaksana 

dengan baik dan dapat lebih tertata dengan rapih saat dalam menjalankan suatu 

kewajiban tersebut. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik 

sebuah kesimpulan yakni :  

1. Dengan adanya sistem informasi manajemen kegiatan masjid Al-Ittifaq 

Selindung Baru berbasis web ini mulai dari penjadwalan macam kegiatan, 

pendaftaran, pencatatan dan pendataan dapat menjadi lebih mudah, akurat 

dan efektif lagi baik dari segi penggunaan waktu, tempat serta dari segi 

penyimpanan berbagai macam berkas dokumen yang penting. Hal ini 

dikarenakan adanya entry data dan penyimpanannya sudah menggunakan 

sistem database sehingga semua data penjadwalan, laporan, catatan iuran, 

formulir dan lain sebagainya telah tersistem dengan lebih baik dan dapat 

menjadi lebih aman. Sehingga apabila ada data dan laporan yang diperlukan 
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pengguna hanya tinggal perlu mengakses ke database tersebut dimana 

semua data sudah saling terintegrasi dengan baik. 

2. Kegiatan FKM dan kegiatan zakat yang dijalankan dapat lebih terlaksana 

dengan baik dikarenakan telah termanajemen ke dalam sistem yang dibuat 

dan pengguna hanya perlu memulainya dengan cara menginput data yang 

ada kedalam sistem database tersebut tanpa harus memakan waktu yang 

sangat lama dan tanpa adanya kesulitan saat ingin mencari data-data yang 

diperlukan. 

 

5.2. Saran 

Dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen kegiatan pada masjid 

Al-Ittifaq yang berbasis web ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

untuk sistem berjalan yang sekarang. Dimana sistem yang sekarang dapat 

memanfaatkan teknologi informasi dalam mengelola segala macam bentuk 

kegiatan untuk warga sekitar lingkungan masjid Al-Ittifaq maupun diluar area 

Selindung Baru. Selain itu agar pengguna dapat melakukan implementasi sistem 

informasi manajemen kegiatan masjid ini penulis ingin memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Diperlukan banyak pelatihan terhadap user sistem untuk mendukung 

keberhasilan sistem ini. 

2. Penyediaan software atau pun hardware yang baik demi mendukung performa 

sistem yang baik. 

3. Diperlukan adanya back up data secara berkala dan maintenance sistem secara 

berkala juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti sistem yang 

tiba-tiba error atau terjadinya keruskan data. 

4. Penelitian dan pengembangan sistem lebih lanjut. Sistem ini tentu masih 

memiliki banyak kekurangan. Misalnya sistem ini tidak dapat digunakan pada 

daerah proyek yang tidak memiliki akses internet sehingga akan mempengaruhi 

performa informasi yang dihasilkan oleh sistem. Juga masalah-masalah lain 

yang akan ditemukan seiring dengan peng-implementasian sistem. 


