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BAB VI 

PENUTUP 

6.1       KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya 

Administrasi Kelurahaan Blimbing Gatak Sukoharjo ini disusun berdasarkan 

perancangan sistem yang terdiri dari Diagram Konteks ( Context Diagram ), 

Hierarchy Input Proses Output ( HIPO ), Diagram Arus Data ( Data Flow Diagram ), 

Entitas Relationship Diagram  ( ERD ), Diagram Relasi Antar Tabel, Desain Kamus 

Data, Desain Input, Desain Output, Desain Teknologi dan Implementasi Program. 

Dari perancangan sistem yang dibahas tersebut dengan menggunakan alat bantu 

berupa komputer, menghasilkan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai salah 

satu cara dalam pemprosesan  data sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam 

penerimaan laporan – laporan diman laporan – laporan meliputi : laporan data kartu 

keluarga, laporan data kartu tanda penduduk, laporan data kartu penduduk  tak berktp, 

laporan data ktp habis masa berlaku, laporan data kelahiran, laporan kematian, 

laporan buku catatan nikah, laporan data pembuatan surat pengantar, laporan data 

anggaran masuk, laporan data anggaran keluaran dan laporan data monografi. 

Informasi berupa laporan yang telah dibuat terebut di atas sangat dibutuhkan 

oleh pihak administrasi kantor kelurahan untuk keperluan pengambilan keputudan 

dan kegiatan – kegiatan operasional dalam usaha pencapaian sasaran yang hendak 

dicapai. 
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6.2 SARAN 

Dengan terselesainya Skripsi ini Penulis berharap semoga Komputerisasi 

Sistem Administrasi Kantor Keluran Blimbing Gatak Sukoharjo ini dapat bermanfaat 

bagi peningkatan dan efektifitas sistem administrasi kantor kelurahan Penulis dapat 

memberikan wujud saran sebagai berikut : 

1. Sebaikanya sistem administrasi kantor kelurahan masih bersifat manual dan 

perlu adanya perawatan serta pengembangan untuk kemudian hari. 

2. Kepala Desa hendaknya mengadakan penelitian terhadap  tenaga kerja 

administrasinya tentang pengoperasian komputer, khususnya program aplikasi 

sistem administrasi kantor kelurahan demi meningkatkan sumber daya 

manusia yang ada pada Kantor Kelurahan. 

3. Pengembangan sistem administrasi sangatlah penting untuk mendukung 

dalam penganbilan keputusan yang dilakukan, karena teknologi informasi 

sangat berkembang pesat seiring dengan berkembangnya salahsatu sarana 

sebagai teknologi yang tepat untuk mengembangkan sistem administrasi 

kantor kelurahan. 

  

 

 
 


