
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

a. Sistem Informasi Manajemen dengan berbasis web untuk lingkungan deputi III 

telah analisa dan dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

b. Sistem Informasi Manajemen di lingkungan deputi III disebut sebagai SIMD3 

memuat informasi mengenai Rencana Strategis dan Kerangka Acuan Kerja serta 

Rincian Anggaran Belanja yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan.  

c. SIMD3 memuat informasi mengenai informasi Sumber Daya Manusia dan 

seluruh informasi mengenai program-program kegiatan di lingkungan Deputi III. 

d. SIMD3 memuat informasi mengenai penyerapan anggaran dan jadwal 

pelaksanan kegiatan yang menjadi informasi pimpinan dalam melakukan 

pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan. Serta Laporan Akuntabilitas 

Kinerja (LAKIP) yang menjadi informasi bagi pimpinan dalam mengukur 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Selain itu , dalam SIMD3 disediakan fitur 

untuk melihat resume kegiatan yang berupa grafik untuk memudahkan informasi 

yang diterima oleh pimpinan. 

e. Untuk penerapan Sistem Informasi Manajemen di lingkungan Deputi III dapat 

diterapkan, perlu adanya peran Pimpinan dalam hal kebijakan pimpinan untuk 

mengarahkan pelaksanaan pekerjaan dengan menfaatkan sistem informasi 

(SIMD3) dan SOP Pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan sistem 

informasi (SIMD3). 

f. Penerapan SIMD3 dalam pelaksanaan kegiatan membantu dan memudahkan 

dalam koordinasi, pembagian tugas, informasi dapat terdistribusi, dan bisa 

mengurangi kertergantungan pada seseorang, serta menghemat waktu dan usaha 

dalam melakukan koordinasi. 
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5.2 Saran 

a. Perlu dilakukan pembangunan sistem berdasarkan rancangan sistem penelitian 

dalam bentuk aplikasi agar fungsi sistem ini dapat dirasakan langsung oleh 

pengguna; 

b. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan di 

kehidupan nyata sesuai dengan kebutuhan pengguna yang ingin 

memanfaatkannya; 

c. Perlu adanya peran pimpinan dalam proses pemanfaatan sistem informasi 

manajemen di lingkungan Deputi III. 
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