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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Bedasarkan uraian bab yang telah di bahas sebelumnya dan dengan di 

rancangannya suatu sistem informasi baru yaitu “Sistem Informasi Pendataan 

Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Banyuasin Berbasis Website”, maka 

penulis menyimpulkan: 

1. Pendataan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten banyuasin pada dinas 

perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan kabupaten banyuasin 

ini untuk saat ini ada 11 lokasi pendataan kawasan kumuh. 

2. Sistem informasi pendataan kawasan kumuh perkotaan kabupaten banyuasin  

bebasis website, pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Banyuasin ini di bangun menggunakan Bahasa 

pemograman PHP dan menggunakan database MySql dan sistem infromasi 

pendataan kawasan kumuh ini terdiri dari 2 admin yaitu admin pada setiap 

kecamatan yang masuk ke dalam kawasan permukiman kumuh dan juga admin 

Dinas Perkimtan kabupaten banyuasin. 

3. Hasil keluaran dari sistem informasi pendataan kawasan kumuh perkotaan 

kabupaten banyuasin ini yaitu berupa laporan tentang jumlah pendataan 

kawasan kumuh di kabupaten/kota banyuasin  

 

5.2 Saran 

Dari Kesimpulan yang telah di kemukakan, maka di hasilkan beberapa saran 

yang dapat di jadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak Dinas 

Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan pertanahan kabupaten banyuasin. 

adapun saran-saran tersebut sebagai berikut : 

1. Diadakannya suatu pelatihan kepada setiap seksi data dan informasi pendataan 

kawasan kumuh perkotaan pada dinas perumahan rakyat kawasan permukiman 

dan pertanahan kabupaten banyuasin yang nantinya akan menjadi admin untuk 
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menajalankan sistem informasi ini serta pelatihan untuk admin kecamatan yang 

ada di kawasan kumuh. 

2. Sistem Informasi Pendataan kawasan kumuh ini masih bersifat sederhana, 

sehingga perlu di adakan evaluasi secara berkala agar sistem informasi tersebut 

tetap dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna serta dengan 

menambahan fitur-fitur pendukung lainya untuk kedepanya. 

3. Di karenakan sistem informasi ini masih dalam skala regional, di harapkan 

kedepannya sistem informasi Pendataan Kawasan Kumuh Kabupaten 

Banyuasin ini dapat di kembangkan dalam skala yang lebih besar. 

 

 


