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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Camat Ilir Barat 

II Palembang serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Sebelum adanya sistem informasi berbasis website, penyebaran informasi 

kependudukan pada Kantor Camat Ilir Barat II Palembang masih dilakukan 

dengan cara pemasangan informasi pada papan pengumuman yang ada di 

Kantor Camat Ilir Barat II Palembang. Sehingga Masyarakat harus datang 

jika ingin mengetahui informasi kependudukan. Dengan dibuatnya website 

informasi kependudukan ini dapat mempermudah Kantor Camat Ilir Barat 

II Palembang dalam penyebaran informasi kependudukan dan masyarakat 

pun dapat mengakses informasi secara online tanpa harus datang langsung. 

2.  Website informasi kependudukan ini dibuat dengan pemrograman PHP 

dan database MySQL. 

3. Website informasi kependudukan ini menghasilkan informasi 

kependudukan berupa informasi jumlah penduduk, informasi 

kependudukan yang terdiri dari angka kelahiran, angka kematian, dan 

jumlah perpindahan pada setiap bulannya, prosedur pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk sementara, prosedur pembuatan KTP-EL,   prosedur 

pembuatan Kartu Keluarga, prosedur perubahan Kartu Keluarga, prosedur 

pencetakan ulang Kartu Keluarga karena hilang, prosedur pembuatan surat 

pindah dan tata cara pengaduan masyarakat. Selain itu, website informasi 

kependudukan juga menghasilkan laporan jumlah penduduk dan laporan 

kependudukan untuk camat. 

 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 

yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Camat ilir Barat II 

Palembang. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 
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1. Diharapkan kepada pihak Kantor Camat Ilir Barat II Palembang agar dapat 

menggunakan website ini dengan baik supaya mempermudah Staf Seksi 

Pemerintahan dalam melakukan penyebaran informasi kependudukan.  

2. Diharapkan juga staf yang diberi tanggung jawab terhadap website ini 

dapat diberikan pelatihan agar bisa lebih memahami penggunaan website 

ini dan dapat menambah wawasan staf tersebut mengenai perkembangan 

website yang ada.   

3. Untuk pengembangan sistem ini dapat diintegrasikan ke kelurahan yang 

berada dibawah Kecamatan Ilir Barat II Palembang, sehingga informasi 

yang dihasilkan dapat lebih lengkap lagi. 

  


