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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta pembahasan yang 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum adanya analisa ini, 

proses penyampaian dan penyebaran informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Selatan, seringkali mengalami keterlambatan, kurang efisien dalam 

waktu dan tenaga, dan kerap mengalami kekeliruan. Dengan dibangunnya 

Aplikasi Forum Diskusi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Web ini, dapat lebih membantu dan 

mempermudah anggota DPRD untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat 

dengan efektif dan efisien. Selain itu aplikasi ini terdiri dari dua user yaitu admin 

humas protokol dan anggota. Aplikasi ini terdiri dari menu home, data anggota, 

data kategori, data thread, data berita, data jadwal, dan data chat. Terakhir, proses 

yang terdapat pada aplikasi forum diskusi ini terdiri dari form login, form 

pengolahan data anggota, form pengolahan data kategori, form pengolahan data 

thread,  form pengolahan data berita, form pengolahan data jadwal, form 

pengolahan data komentar berita, form pengolahan data komentar thread, form 

pengolahan data chat. Dari seluruh proses ini akan menghasilkan sebuah aplikasi 

yang berisikan informasi-informasi data anggota, data kategori, data thread, data 

berita, data komentar berita, data komentar thread, data jadwal dan data chat yang 

dapat dilihat oleh admin dan anggota berdasarkan hak aksesnya masing-masing. 

 

5.2. Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran 

yang akan dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain untuk mengoptimalkan kinerja 

aplikasi ini serta tidak mengubah fungsi-fungsi dari struktur organisasi pada 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka disarankan bahwa admin 
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yang akan menggunakan aplikasi ini ialah staff IT yang berasal dari bagian humas 

dan protokol. Lalu, untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi, maka dipandang 

perlu untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap admin yang akan 

menggunakan aplikasi ini. Terakhir, untuk mengoptimalkan kerja aplikasi ini, 

maka disarankan adanya pemeliharaan berkala pada software dan hardware. 

 


