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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan dan hasil rancang 

bangun sistem informasi pendataan sapi pada ardian perkasa farm dapat 

diambil berbagai kesimpulan, sebagai berikut :  

1. Website Pendataan Sapi pada Ardian Perkasa Farm digunakan oleh tiga 

tipe pengguna. Pemilik sebagai Pemodal dapat memantau pendataan sapi 

dengan melihat dan mencetak laporan dari data sapi, data peternak, data user 

dan mengestimasi harga jual sapi sesuai dengan perjanjian sistem bagi hasil. 

Peternak sebagai Penggiat Ternak dapat mengisi untuk menambahkan data 

diri dan data sapi yang peternak pelihara. Admin sebagai Pengelola 

Peternakan dapat pemegang kendali terhadap penyimpanan data masuk dan 

data keluar, pengelola peternakan dapat melakukan semua aktivitas di 

dalam website tersebut mulai dari create, read, update, delete, cetak dan 

mengestimasi jual dengan arahan pemilik sesuai perjanjian sistem bagi 

hasil.  

2. Website yang dibangun dapat menyelesaikan permasalahan atau sebagai 

media pembantu dalam pendataan sapi pada Ardian Perkasa Farm tersebut. 

Dalam penyimpanan data dan lebih mudah diakses, dengan adanya website 

ini diharapkan dapat membantu sistem kinerja pengelola peternakan yang 

ada pada Ardian Perkasa Farm. 

3. Website yang dirancang sesuai dengan kebutuhan Ardian Perkasa Farm 

sehingga user nyaman dan mudah saat menggunakan website tersebut.   
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk kedepannya website ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di 

waktu yang akan datang dengan memanfaatkan teknologi terbaru.  

2. Untuk kedepannya website ini dapat di upgrade atau diimplementasikan 

menjadi berbasis mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


