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BAB V  

PENUTUP 

 

 

V.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisa dan perancangan sistem informasi manajemen 

pelaksanaan workshop pada Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan 

R.I yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa:  

a. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan R.I merupakan unsur 

pelaksana tugas dan fungsi kementerian berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada menteri melalui sekjen, Pusat Data dan Informasi 

(PUSDATIN) dipimpin oleh kepala Pusat Data dan Informasi disebut 

Kapusdatin, PUSDATIN mempunyai tugas melaksanakkan pembinaan, 

pengembangan dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi, 

teknologi informasi, sistem komunikasi data dan persandian pertahanan 

negara.    

b. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diketahui bahwa kegiatan 

manajemen pelaksanaan workshop Pusdatin Kemhan RI masih 

dijalankan secara manual yakni hanya menggunakan form tertulis yang 

mengakibatkan  terjadinya banyak kekurangan dalam proses 

penyimpanan data-data manajemen pelaksanaan workshop sehingga 

masih kurang efektif dan efisien dari segi waktu maupun  biaya. 

c. Dokumen perancangan dari perangkat lunak sistem informasi manajemen 

pelaksanaan workshop Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Pertahanan RI telah sesuai dengan kebutuhan pengguna / stakeholder 

karena sebelumnya telah dilakukan penggalian kebutuhan perangkat 

lunak melalui wawancara dengan pengguna / stakeholder. 

d. Sistem ini mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan karena 

proses bisa mengurangi proses pencetakan dokumen. 

e. Dapat meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih baik, optimal dan 

profesional. 
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f. sistem dapat menyajikan informasi pelaksanaan workshop secara cepat, 

tepat dan akurat. 

g. dapat menghemat waktu dalam proses penginputan (penyimpanan) data. 

 

V.2  Saran 

 Berkaitan dengan keseluruhan perancangan aplikasi sistem informasi 

manajemen pelaksanaan workshop yang telah dilakukan analisa dan 

implementasi, maka penulis memberikan beberapa saran untuk mengembangkan 

aplikasi itu menuju arah yang lebih baik, antara lain: 

a. Sistem ini hendaknya bisa dikembangkan dalam bentuk aplikasi mobile 

atau mengikuti teknologi baru yang semakin lama semakin canggih agar 

lebih mudah diakses. 

b. Untuk memperlancar penerapan sistem, maka hendaknya bagian-bagian 

yang terlibat dalam proses pengolahan data Manajemen Pelaksanaan 

Workshop mendapatkan pelatihan yang lebih mendalam tentang sistem 

yang sudah dibuat. 
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