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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Pada bab ini penulis akan menyipulkan dari keseluruhan pembahasan yang 

telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. yaitu : 

1. Sistem Informasi penyiaran Radio Elshinta Palembang berbasis web ini 

dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP  dengan Sublime 

dan database MySQL. 

2. Implementasi aplikasi ini terdiri dari dari beberapa form, diantaranya form 

login admin, form beranda admin penyiaran radio, form input data 

karyawan, jadwal siaran, jadwal kegiatan, berita, laporan elshinta.  

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran. 

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan untuk Sistem Informasi 

Penyiaran Radio Elshinta Palembang Berbasis Web ini berdasarkan pembahasan 

yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut : 

1. Sebelum sistem tersebut diimplementasikan dan dioperasikan, sebaiknya 

diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada para staff admin penyiaran 

radio elshinta Palembang yang akan menggunakan sistem tersebut agar 

terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan proses 

pengolahan data. 

2. Untuk menjaga keamanan data-data pada sistem ini, disarankan kepada 

pihak penyiaran radio elshinta untuk selalu melakukan backup data pada 

tempat penyimpanan lain untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan. 
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