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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dikemukakan pada 

Bab 3 dan Bab 4, terhadap Sistem informasi penerimaan beasiswa dhuafa 

berprestasi pada Yayasan Amil Zakat PUSRI (YAZRI) Palembang, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Sebelum adanya analisa ini, penerimaan beasiswa dhuafa berprestasi masih 

dilakukan secara manual, namun ada juga beberapa proses yang telah 

menggunakan sistem komputerisasi sederhana yaitu menggunakan Ms.Excel 

dan Ms.Word, seperti input nilai ujian dan cetak kartu ujian. Dengan 

dibuatnya sistem informasi ini diharapkan dapat mempermudah staff / 

karyawan Yayasan Amil Zakat PUSRI (YAZRI) Palembang dalam melakukan 

proses penerimaan beasiswa dhuafa berprestasi hingga ke proses 

pengumuman. 

2. Sistem Informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan database Mysql yang terdiri dari menu Home, menu Profil (Sejarah 

Singkat, Visi, Misi dan Motto, dan Struktur Organisasi), menu Pendaftaran 

BDB (Syarat dan Ketentuan, dan Daftar), menu Pengumuman Seleksi 

(Administrasi, Ujian, Wawancara, dan Study Kelayakan Mustahiq (Akhir)), 

dan menu Login Admin. Dalam menu Login Admin, ada beberapa menu 

tambahan yang hanya bisa di akses oleh admin, Menu Data Calon Penerima 

BDB, Menu Input Pengumuman, Menu Laporan dan Menu Logout. 

 

5.2.   Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 

yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Yaysan Amil 

Zakat PUSRI (YAZRI) Palembang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada pihak Yayasan Amil Zakat PUSRI (YAZRI) Palembang 

agar dapat menggunakan sistem informasi ini dengan baik pada yayasan 
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sehingga dapat mempermudah staff / karyawan dalam melakukan proses 

penerimaan beasiswa dhuafa berprestasi. Dan juga dapat mempermudah calon 

anak asuh penerima beasiswa dalam melakukan proses pendaftaran. 

2. Sebaiknya perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program yang 

diterapkan untuk dapat melakukan proses perbaikan dan pengembangan 

sistem sehingga dapat lebih mempermudah kegiatan penerimaan beasiswa 

dhuafa berprestasi. 

 


