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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, 

maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Penggunaan sistem lama banyak membutuhkan waktu proses pengolahan 

data, maka dengan adanya sistem baru tersebut dapat membantu kinerja 

pegawai dengan mudah dan lebih menghemat waktu. Selain itu mengurangi 

antrian pelayanan yang lama. 

2. Dengan penggunaan sistem, maka informasi yang dihasilkan pun dapat 

diperoleh dengan mudah, dan tepat waktu. Karena pengoperasian olah 

laporan tersebut menjadi lebih efisien. 

3. Penggunaan sistem baru dapat membantu memperkecil pengeluaran instansi 

tersebut. 

4. Dengan menggunakan sistem pencatatan seperti,Surat Keterangan Kematian, 

Kelahiran, Pernikahan, Perceraian, Jumlah Penduduk, Jumlah Ibu Hamil, 

Jumlah Batita, Jumlah Pengangguran,  Angka Produktif, Manula, Angkatan 

Kerja, Dan Penduduk Miskin. yang sudah terkomputerisasi diharapkan 

masalah atau hambatan yang dihadapi dalam sistem manual dapat teratasi 

atau meminimalkan kesalahan yang terjadi dalam sistem manual seperti 

dalam penyajian informasi yang kurang cepat dan keakuratan data yang 

kurang terjamin. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat 

bagi pihak instansi atau pun pihak-pihak yang terkait. Adapun saran-saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menghindari kesalahan dan kurang efektifnya penanganan terhadap 

data yang ada, selayaknya pengolahan data di Kelurahan Plaju Darat yang 

diperbaiki sebagaimana pada pengolahan data yang diusulkan oleh penulis. 

2. Pemakai atau user harus memiliki penguasaan dan kemampuan dalam bidang 

komputer baik hardware maupun software dengan baik yang dibutuhkan 

dalam sistem komputerisasi pengolahan data kependudukan dan jika perlu 

dilakukan pelatihan atau training khusus untuk menjalankan sistem yang 

baru ini, baik dalam peningkatan kemampuan penguasaan hardware dan 

software maupun dalam pemahaman sistem komputerisasi pengolahan data 

kependudukan ini. 

3. Perlu adanya pengembangan atau perbaikan sistem berikutnya untuk 

pengolahan data kependudukan, yang sesuai dengan aturan pemerintah. 

  

 


