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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Setelah menganalisis permasalahan-permasalahan yang di temui di 

Perpustakaan SMP NEGERI 1 Cisarua dan penjelasanan yang di kemukakan pada 

bab-bab sebelumnya makan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini proses kunjungan lebih 

cepat karena di lakukan dengan terkomputerisasi dan data akan tersimpan 

kedalam database. 

2. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini proses pendaftaran lebih 

cepat dan data anggota akan tersimpan ke dalam database sehingga dapat 

lebih mudah dalam mencari informasi anggota. 

3. proses peminjaman buku lebih cepat karena adanya sistem informasi 

perpustakaan yang terkomputerisasi, data peminjaman tersimpan kedalam 

database, dalam proses pencarian ketersediaan bukupun lebih mudah. 

4. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini dapat memaksimalkan 

proses transaksi pengembalian sehingga proses penghitungan dapat lebih 

mudah , cepat, dan akurat. 

5. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini diharapkan dapat 

mempercepat dalam proses pembuatan laporan anggota, laporan 

kunjungan, laporan data buku, dan laporan transaksi peminjaman atau 

pengembalian buku. 
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6. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini proses pengadaan buku 

menjadi lebih mudah karena sistem akan mencetak otomatis surat 

permintaan buku, dan data pengadaan buku akan otomatis masuk kedalam 

database. 

5.2. Saran 

Agar sistem yang diusulkan dapat terus digunakan dan terus berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk pihak organisasi dalam hal ini SMA Negeri 5 Cimahi 

dan juga bagi pengembang berikutnya : 

1. Adapun saran yang dapat penulis usulkan bagi sekolah agar kedepannya 

Sistem Informasi Perpustakaan khusunya pada SMP Negeri 1 Cisarua 

dapat dikembangkan dengan cara Online, sehingga lebih mudah untuk 

melihat buku yang ada di perpustakaan tanpa harus datang ke 

perpustakaan. 

2. Selain itu saran yang dapat penulis usulkan bagi peneliti lain yang hendak 

mengembangkan program / hasil penelitian penulis, diharapkan dapat 

melakukan pengembangan dan penyempurnaan terhadap sistem, seperti 

halnya keamanan terhadap sistem, interaksi dan komunikasi antara 

koordinator perpustakaan, dan dapat melengkapi fasilitas yang sudah 

penulis buat. 

3. Perlu adanya pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibangun, sehingga 

sistem dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan sistem tetap 

terjaga dengan baik. 
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Demikian saran saran yang penulis ajukan, mudah mudahan dengan saran 

tersebut Sistem Informasi Perpustakaan Pada SMP NEGERI 1 CISARUA dapat 

diimplementasikan dengan baik sesuai dengan yang di harapkan. 


