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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. Jasa Raharja 

(Persero) Palembang, mengenai Sistem Informasi Pengolahan Data Mitra Binaan 

Program Kemitraan Bina Lingkungan, maka penulis mengambil kesimpulan, 

yaitu sistem informasi ini telah di rancang oleh penulis yang terdiri dari  

1. Sistem Informasi yang dibuat ini menampilkan beberapa form yang terdiri 

dari: Halaman Menu awal, Halaman Login, Menu pengguna, yang terdiri 

dari level pengguna, dan izin level. Menu data input yang terdiri dari berita, 

proposal pkbl, data informasi laporan survey, dan pkbl acc. Menu master 

input yang terdapat petugas survey. Menu laporan yang berisi penerimaan 

bantuan, Menu berita jasa raharja, dan logout untuk keluar dari sistem.  

2. Hasil keluaran dari Sistem Informasi Pengolahan Data Mitra Binaan 

Program Kemitraan Bina Lingkungan Berbasis Web pada PT. Jasa Raharja 

(Persero) Cabang Palembang yaitu Proposal pkbl, Informasi mitra, Survey, 

dan Penerimaan Bantuan yang diberikan kepada Kepala Cabang. 

 

5.2.  Saran 

 Penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi PT. 

Jasa Raharja (Persero) Cabang Palembang dalam menangani masalah. Adapun 

beberapa saran yang penulis sampaikan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang 

Palembang berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya Sistem Informasi Pengolahan Data Mitra Binaan yang telah 

dibuat dapat diterapkan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Palembang 

guna menunjang kinerja PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Palembang 

khususnya admin bagian unit program kemitraan bina lingkungan dalam 
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bidang Pengolahan Data Mitra Binaan, serta dapat meningkatkan kuantitas 

dan kualitas perusahaan. 

2. Sebaiknya PT. Jasa Raharja (Persero) Palembang mengadakan pelatihan 

khusus bagi para karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Palembang, sehingga 

sistem yang telah diterapkan dapat difungsikan secara optimal. 

3. Sebaiknya untuk menjaga keamanan data-data pada program ini, disarankan 

untuk selalu melakukan back up data pada tempat penyimpanan lain dan 

adanya pemeliharaan berkala pada software dan hardware. 

 


