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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penggunaan program Microsoft Access 2007 dalam pembuatan aplikasi 

pendataan anggota sangat diperlukan karena hal ini menyangkut hubungan yang 

terjadi antar anggota dan organisasi. Adanya aplikasi pendataan anggota ini akan 

menjaga kelangsungan hidup organisasi. Karena dalam penggunaannya, aplikasi 

ini dapat digunakan sebagai media penghubung organisasi dengan anggotanya. 

Setelah menyelesaikan penulisan laporan akhir ini penulis dapat memberikan 

kesimpulan dan saran sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun Kesimpulan dari laporan akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Pendataan anggota Pemuda Panca Marga Kota Palembang yang dilakukan 

selama ini secara manual. Cara ini memiliki kekurangan yaitu admin memiliki 

kesulitan dalam menemukan data anggota sehingga sering terjadi lost contact 

dengan anggota lainnya. 

2. Penerapan penggunaan aplikasi pendataan anggota yang telah penulis rancang 

dengan menggunakan Microsoft Access 2007, dapat mengendalikan kesulitan 

yang terjadi mengenai penggunaan data anggota. Hal ini disebabkan 

kemudahan mencari dan mengklasifikasikan data anggota yang hanya perlu 

ditulis di tombol pencarian, mencetak data anggota, mengatur password yang 

hanya bisa diakses admin sehingga tidak sembarang orang dapat mencari dan 

mengganti data tersebut untuk mencegah hilangnya data, bahkan anggota baru 

dapat mendaftarkan dirinya dengan diawasi anggota lama dengan 

memasukkan data dirinya pada Form Daftar Anggota Baru yang tersedia pada 

tampilan utama aplikasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

aplikasi sederhana ini dapat membuat pendataan anggota lebih efisien dalam 

penggunaannya dan fleksibel dalam pencarian data. 
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3. Hasil perancangan dari aplikasi pendataan anggota ini sangat relevan dengan 

kebutuhan dari organisasi Pemuda Panca Marga Kota Palembang karena telah 

terbukti dapat mempermudah pencarian data anggota. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis sarankan bagi pihak 

organisasi Pemuda Panca Marga Kota Palembang sebaiknya mulai 

meninggalkan sistem lama yang bersifat manual dan lebih memperhatikan 

data anggota dengan segera memperbarui proses pendataan anggota yang 

dilakukan selama ini dengan menggunakan aplikasi sederhana yang telah 

penulis buat dengan menggunakan program Microsoft Access 2007 sehingga 

pendataan anggota dapat dicari dengan lebih efektif dan efisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


