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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pada bab ini penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan 

yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis 

memberikan beberapa saran kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan dalam hal : 

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai pelayanan dibidang pembangunan pertanian tanaman pangan 

dan hortikultura di Sumatera Selatan berfungsi dalam melakukan peningkatkan 

keterampilan dan keahlian petani, pengembangan sistem data dasar dan 

informasi yang akurat dan lengkap, penyediaan prasarana dan sarana produksi, 

peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan swasta, penguatan koordinasi 

dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan 

pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. 

2. Di dalam verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan masih 

menggunakan cara manual yang kurang efektif dan efisien sehingga 

berpotensi terjadi nya keterlambatan data yang mengakibatkan memakan 

waktu yang cukup lama dalam melakukan verifikasi dan validasi data 

sehingga diperlukan sebuah aplikasi dalam verifikasi dan validasi untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan CSS, 

sedangkan untuk database nya menggunakan database mysql, yang kemudian 

dijalankan menggunakan browser yang terhubung ke internet. 
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5.2 Saran  

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 

saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat pada Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Diadakan sosialisasi dan pelatihan kepada admin provinsi dan admin tiap-tiap 

kabupaten mengenai tatacara penggunaan aplikasi verifikasi dan validasi 

penyaluran pupuk bersubsidi ini.  

2. Untuk menjaga stabilitas dan kualitas dalam menjalankan program aplikasi 

ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera 

Selatan perlu memfasilitasi dengan perangkat komputer dan jaringan internet 

yang memadai. 


