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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dalam pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Pada SMP 

Negeri 2 Lembang, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya sistem informasi perpustakaan ini, dapat memberikan 

dampak positif untuk kinerja staff perpustakaan, kemajuan pelayanan 

kegiatan perpustakaan dan mempermudah staff dalam melayani siswa 

untuk kegiatan pendaftaran anggota, peminjaman dan pengembalian buku. 

2. Sistem informasi perpustakaan akan dapat dengan mudah mengolah data 

anggota, mengolah data buku, dan meminimalisir kesalahan yang 

disebabkan oleh staff atau siswa. 

3. Dengan sistem informasi, akan diketahui secara cepat dan akurat kapan 

tanggal atau batas pengembalian buku yang dipinjam. Jika terlambat maka 

akan diberikan denda dengan jumlah yang sudah pasti dan tidak dapat 

dipungut lebih oleh staff perpustakaan, karena data denda akan tersimpan 

didalam database yang bisa dipantau oleh Kepala Perpustakaan. 

4. Dapat meminimalisir data hilang atau rusak, data redundansi, karena 

sudah menggunakan database sebagai media penyimpanan data, sehingga 

tidak ada data yang redundansi dan keamanan data bisa terjaga. 
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5. Dengan sistem informasi, akan tersedia data anggota yang efektif untuk 

memberikan informasi atas identitas jelas peminjam buku kepada staff 

perpustakaan, sehingga risiko buku hilang bisa diminimalisir. 

6. Membantu mempermudah staff dalam menyediakan laporan. 

5.2 Saran 

Agar sistem yang diusulkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan sistem informasi perpustakaan yang penulis bangun ini dapat 

diimplementasikan pada Perpustakaan SMP Negeri 2 Lembang, guna 

membantu kinerja staff perpustakaan untuk memberikan pelayanan yang 

lebih baik. 

2. Bila sistem informasi perpustakaan yang penulis bangun akan 

diimplementasikan, maka diharapkan untuk menyediakan sarana dan 

prasarana yang menunjang dalam pemakaian sistem informasi perpustakaan 

ini, seperti fasilitas hardware dan software yang akan menunjang 

pemakaian sistem informasi perpustakaan ini, serta pengarahan kepada staff 

perpustakaan dalam penggunaan sistem informasi perpustakaan ini, agar 

penggunaan sistem informasi perpustakaan akan lebih optimal. 

 


