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BAB IV Kesimpulan dan Saran 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan datayang telah  dilakukan di SD Negeri 33 

Palembang serta pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. sistem informasi yang berjalan selama ini di SD Negeri 33 Palembang, Dimana 

cara pencarian, peminjaman, dan pengembalian masih menggunakan sistem 

pencarian secara manual, seperti sistem peminjaman dan pengembalian yang 

masih menggunakan sistem tulis tangan. Sering kali buku yang dipinjam oleh 

siswa tidak dapat diperoleh walaupun buku tersebut ada di perpustakaan. 

Dengan di buatnya sistem yang akan dibangun maka akan menunjang siswa 

dalam mencari buku yang mereka inginkan. Aplikasi ini terdiri dari halaman 

yang dapat diakses oleh pengunjung terdiri dari halaman awal aplikasi berupa 

kategori buku. Sedangkan halaman yang dapat diakses oleh admin adalah dari 

menu beranda, data buku, data anggota, data peminjaman, data pengembalian, 

dan data laporan. 

2. Aplikasi ini mempunyai sebuah database yang didalamnya terdiri dari : tabel 

admin, tabel anggota, tabel buku, tabel detail_peminjaman, tabel peminjaman, 

dan tabel set_tahun. Serta mempunyai  form pengunjung, form tambah buku, 

form ubah data buku, form data anggota, form tambah anggota, form data 

peminjaman, form tambah peminjaman ,form pengembalian buku, form laporan 

peminjaman ,form laporan anggota, form laporan denda dan form pencarian 

buku. 
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5.2. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 

yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi SD Negeri 33 

Palembang.  Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Penulis mengharapkan aplikasi pengolahan data yang telah dibangun ini dapat 

digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu proses pengolahan data 

perpustakaan (data anggota, data buku, data peminjaman buku, dan data 

pengembalian buku)  dan mengadakan pelatihan kepada petugas yang 

berhubungan dengan aplikasi pengolahan data ini. 

2. Aplikasi pengolahan data perpustakaan (data anggota, data buku, data 

peminjaman buku, dan data pengembalian buku) pada SD Negeri 33 

palembang ini banyak memberikan manfaat kepada pihak perpustakaan SD 

Negeri 33 palembang, karena proses kerja petugas perpustakaan lebih cepat 

dan tidak memakan waktu yang lama. 


