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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. Penulis menyimpulkan 

bahwa: 

1. Aplikasi pengolahan data dan evaluasi penerima program beasiswa ayo 

sekolah berbasis website terdiri dari empat user yaitu admin CSR, kepala 

sekolah, admin sekolah, senior manager.  

2. Aplikasi yang dibuat ini berisi halaman admin CSR berisi menu beranda, 

validasi sekolah, verifikasi peserta, laporan data sekolah, laporan data peserta, 

dan laporan penyaluran dana. Pada halaman kepala sekolah terdapat menu 

beranda, rekomendasi sekolah, rekomendasi peserta dan laporan peserta setiap 

sekolah. Pada halaman admin sekolah terdapat beranda, info sekolah, data 

peserta. Sedangkan halaman senior manager terdapat menu beranda, laporan 

data sekolah, laporan data peserta, dan laporan penyaluran dana. 

3. Aplikasi pengolahan data dan evaluasi penerima program beasiswa ayo 

sekolah berbasis website ini dibuat untuk memudahkan administrasi sekolah 

dalam memberikan data peserta beasiswa ayo sekolah serta memudahkan 

admin CSR dalam mengelola data dan mengevaluasi penerima program 

beasiswa ayo sekolah. 

 

5.2 Saran  

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 

saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Kantor 

CSR PT Bukit Asam, Tbk diantaranya: 

1. Mengadakan pelatihan penggunaan dan keamanan aplikasi untuk admin CSR, 

dan pimpinan guna implementasi aplikasi pengolahan data dan evaluasi 
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penerima program beasiswa ayo sekolah yang baik serta sosialisasi 

penggunaan aplikasi kepada pihak sekolah.  

2. Melakukan backup dan restore data untuk berjaga – jaga apabila dikemudian 

hari terdapat permasalahan pada database aplikasi.  

3. Diharapkan sistem ini dapat digunakan oleh CSR PT Bukit Asam Tbk guna 

memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang pesat. Untuk 

pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini dapat dikembangkan lagi sesuai 

dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi seiring berkembangnya 

teknologi informasi di PT Bukit Asam, Tbk. 

   

 

 

 

  

 


