BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti terhadap sistem
informasi Pegelolaan event revitalisasi di Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat
dapat disimpulkan bahwa untuk dapat mengatasi masalah yang diantaranya para
seniman daerah dalam memberikan proposal, publikasi yang dilakukan oleh pihak
taman budaya, dan pembuatan laporan yang terlihat masih kurang efektif dan belum
adanya proses secara online permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa untuk
menunjang kegiatan maka perlu dibangun sebuah sistem yang terkomputerisasi dan
berbasis website. Oleh karena itu dengan dibangunnya sistem yang diusulkan ini
dapat menunjang proses kegiatan pelayanan pengelolaan event revitalisasiagar
lebih cepat dan efisien dalam proses pengerjaanya.
Dari hasil pembahasan sebelumnya terdapat beberapa masalah pada proses
kegiatan pengelolaan event revitalisasi. Dengan dibangunya sistem informasi ini
ada beberapa kesimpulan yang akan diberikan, yaitu:
1. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan membantu sistem yang
awalnya para seniman daerah memberikan proposal langsung ke Taman
Budaya membuat banyaknya memakan waktu ke Taman Budaya
menjadi para seniman daerah dapat upload langsung dari diomisili
mereka sendiri
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2. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan mempercepat dalam
pembuatan laporan oleh pihak Taman Budaya yang dilakukan dalam
satu sistem sehingga tidak memakan waktu banyak dalam pembuatan
laopran revitalisasi seni.
3. Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan pihak Taman Budaya
dapat mempromosikan event revitalisasi kepada masyarakat sehingga
minat dan rasa peduli terhadap karya seni di Jawa Barat yang mulai
punah akan menjadikan masyarakat penasaran dan ikut berpartisipasi
terhadap event revitalisasi.
5.2. Saran
Peneliti menyadari bahwa sistem informasi ini Pengelolaan Event Revitalisasi
ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam pembuatan sistem ini
peneliti memberikan beberapa saran untuk pengelolaan sistem lebih lanjut supaya
sistem ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Saran yang dapat penulis berikan
diantaranya :
1. Di setiap proses yang dilakukan di sistem informasi ini, para pengguna
diberikan penyuluhan dalam penggunaannya adar dapat mengoperasikan
program aplikasi ini dengan baik dan benar.
2. Disarankan kedepanya sistem informasi ini dapat selalu di kembangkan
juga dengan pewarisan seni dan rekonstruksi yang mana nantinya dapat
benar benar meminmalisir biaya dan waktu yang harus di keluarkan.

