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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  pada  bab-bab

sebelumnya,  maka  secara garis  besar  penulis  dapat  menyimpulkan  beberapa

sebagai berikut:

1. Aplikasi Pendamping Program Keluarga Harapan di Kota Prabumulih Berbasis

Web  adalah  aplikasi  yang dapat  memudahkan  pekerjaan Pendamping  PKH

dalam  melakukan  pendataan  peserta  PKH  dan  mampu  mempermudah

pekerjaan  Operator dalam mengingatkan  Pendamping  untuk  pengisian

pemutakhiran data Peserta PKH. 
2. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses

pemberian bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Prabumulih.
3. Aplikasi  ini  terdiri  dari  halaman  form login,  ubah  password,  pengguna,

pendamping, info pemutakhiran, peserta, anggota keluarga,pemutakhiran data,

absen pertemuan kelompok, biaya bantuan, dan pindah alamat/pemberhentian.

5.2. Saran

Dari  kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan beberapa saran

yang  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  masukan  yang  bermanfaat  bagi  Program

Keluarga  Harapan  di  Kota  Prabumulih.  Adapun  saran-saran  tersebut  sebagai

berikut:

1. Untuk menghindari kesalahan dalam pemakaian, sebelum aplikasi diterapkan

sebaiknya  perlu  diadakan  pelatihan  bagi  pengguna  yang  terlibat  langsung

dalam pengoperasian aplikasi ini.
2. Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini bisa dikembangkan lagi dimana

pendataannya bukan hanya sebatas data peserta di kota Prabumulih, tapi juga

mencakup peserta  di  seluruh wilayah  indonesia  dan  aplikasi  ini  juga  dapat

diakses oleh UPPKH pusat.
3. Untuk menjaga keamanan data-data pada aplikasi ini, disarankan untuk selalu

melakukan backup data pada tempat penyimpanan.
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