
108

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan adanya penelitian dan perancangan system informasi pengolahan

data pasien di puskesmas pangkalan baru, maka kesimpulan yang dapat penulis

ambil yaitu:

a. Penggunaan sistem lama banyak membutuhkan waktu untuk proses olah

data. Maka dengan adanya system baru tersebut dapat membantu kinerja

pegawai dengan mudah lebih menghemat waktu. Selain itu dapat

mengurangi antrian pelayanan pasien yang lama.

b. Dengan penggunanaan sistem, maka informasi yang dihasilkan pun dapat

diperoleh dengan mudah, dan tepat waktu. Karena pengoperasian olah

laporan tersebut mudah.

c. Dengan menggunakan system pencatatan yang sudah terkomputerisasi

diharapkan masalah atau hambatan yang dihadapi dalam sistem manual

dapat teratasi atau meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem

manual seperti dalam penyajian informasi yang kurang cepat dan

keakuratan data yang kurang terjamin.

5.2 Saran

a. Saat ini sistem pengolahan data pasien di puskesmas pangkalan baru tiap

bagiannya masih dikerjakan dengan cara manual untuk itu diperlukan

system yang baru, Dengan dibangunnya system baru ini diharapkan dapat

membantu dalam pengolahan data pasien yang lebih optimal , agar bisa

melayani puluhan pasien tiap harinya.

b. Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan data

sebaiknya system baru ini dilakukan secara rutin dan hanya petugas

puskesmas saja yang dapat mengakses sistem tersebut.perlu melakukan

back up data secara rutin sebagai cadangan master data dan media

penyimpanan harus terjamin seperti flash disk, diskette atau hardisk.
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