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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1     Kesimpulan  

 Setelah menguraikan tentang perancangan sistem informasi berbasis web 

di SMAK Seminari Mario John Boen sebagai mana informasi. Serta mendapatkan 

data-data tentang bagaimana menyusun sebuah informasi sekolah berbasis web. 

Maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut :   

a. Sistem informasi akademik yang berbasis web dapat lebih efisien dalam 

pendistribusian informasi tentang sekolah seperti informasi data siswa, daftar 

nilai, jadwal mata pelajaran, data mata pelajaran, data guru, absensi dan lain – 

lain yang ada pada SMAK Seminari Mario John Boen dibandingkan 

pendistribusian informasi secara manual. 

b. Menghasilkan informasi akademik yang akurat, cepat, mudah, dan tepat 

waktu. 

c. Dengan sistem informasi akademik yang berbasis web dapat memudahkan 

pekerjaan dalam mengontrol data dan mengakses informasi, sehingga waktu 

dan tenaga dapat digunakan secara optimal. 

d. Sistem informasi akademik berbasis web yang dibuat dengan adanya 

pembatasan akses dapat memberikan otoritas dan fungsi – fungsi yang tepat 

dan jelas dalam pendistribusian dan penyebaran informasi sekolah. 

e. Sistem informasi akademik yang berbasis web ini dapat digunakan untuk 

memonitor 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 bagi kemajuan perkembangan informasi di SMAK 

Seminari Mario John Boen dan menambah kualitas pelayanan penyebaran 

informasi yang transparan kepada masyarakat. Untuk itu saran yang dapat 

diberikan untuk kemajuan sistem informasi sekolah pada SMAK Seminari Mario 

John Boen adalah: 
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a. Komputer pada saat ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk 

mempermudah serta mempercepat proses pengolahan data yang terkait dengan 

data sekolah.  

b. Diharapkan untuk pihak sekolah melalui admin dapat memelihara serta 

memperharui web agar para pengunjung atau user mendapatkan informasi 

yang selalu up to date.   

c. Agar dapat selalu dikunjungi oleh banyak pengunjung maka perlu dibuat suatu 

halaman web yang lebih menarik dan interaktif lagi. Untuk segi desain serta 

contect harus dibuat semenarik mungkin.  

d. Bagi programer yang ingin menyempurnakan aplikasi ini penulis 

menyarankan agar lebih mengutamakan dari segi keamanan serta penambahan 

menu-menu atau content lainnya karena sajian menu-menu atau content pada 

sistem ini masih banyak hal-hal yang kurang baik dari sisi desain, layout 

maupun dari sisi lain. Sehingga sistem informasi ini nantinya akan dihasilkan 

suatu sistem yang lebih sempurna lagi.  

e. Dengan sistem pengolahan data yang baru, pemakai disarankan untuk 

memperhatikan kekurangan serta kelemahan sistem agar dapat segera 

dicarikan pemecahan masalahnya dan dapat segera diperbaiki kembali. 

f. Perlu adanya salinan data guna untuk mencegah hal-hal yang tidak  dinginkan. 

g. Melakukan perawatan terhadap komputer baik untuk perangkat keras maupun 

perangkat lunaknya, sehingga komputer dapat beroperasi dengan baik 

sehingga menghasilkan apa yang diharapkan sebelumnya. 

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

dalam mendukung proses distribusi data dan informasi untuk mengecek 

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


