
BAB VI. PENUTUP 

VI.1. Kesimpulan 

 Setelah mengadakan studi kasus pada Rumah Bersalin Ibu Lenny dan 

membuat program aplikasi, maka penulis menarik beberapa kesimpulan. Berikut 

ini beberapa hal yang dapat penulis simpulkan berdasarkan sudut pandang dari 

studi kasus pada Rumah Bersalin Ibu Lenny. 

1. Sebelumnya Rumah Bersalin Ibu Lenny hanya melakukan pendataan 

manual untuk keperluan informasi dan data untuk keperluan yang lain.  

2. Penyimpanan data sekarang dapat dilakukan secara otomatis ke dalam 

database sehingga data dapat tersimpan dengan aman dan rapi (Lihat Sub 

Bab V.1. Tentang Input Data Baru, Gambar V.2. – Gambar 5.5.). 

3. Pencarian data bayi untuk keperluan lain dapat dilakukan secara otomatis 

dari aplikasi yang telah dibuat yaitu dengan aplikasi cari (Lihat Sub Bab 

V.2. Tentang Pencarian Data, Gambar V.8. – Gambar 5.10.).  

4. Aplikasi dapat membuat sertifikasi untuk keperluan dokumentasi dan 

kenangan yang juga menjadi sarana promosi untuk Rumah Bersalin Ibu 

Lenny (Lihat Sub Bab V.1. Tentang Input Data Baru, Gambar V.6.). 

5. Aplikasi dapat membuat laporan bulanan untuk keperluan informasi bagi 

Rumah Bersalin Ibu Lenny (Lihat Sub Bab V.5.1. Tentang Cetak Laporan 

Bulanan, Gambar V.14. – Gambar V.15.).  

6. Aplikasi dapat membuat laporan data bayi untuk keperluan pembuatan 

akta lahir (Lihat Sub Bab V.5.2. Tentang Cetak Laporan Akta Lahir, 

Gambar V.17. – Gambar V.19.). 

7. Aplikasi yang baru ini sudah terkomputerisasi sehingga dapat membantu 

dan lebih banyak menghemat waktu dalam kegiatan pencatatan dan 

laporan. 

 

 

__________________________________________________________________ 

                                                     VI - 1              Universitas Kristen Maranatha 



Bab VI. Penutup                                                                                               VI - 2 

__________________________________________________________________ 

8. Dengan aplikasi yang baru ini juga dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan tenaga kerja. Oleh karena itu sistem ini juga memerlukan 

sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan bermutu untuk 

menjalankan sistem ini. 

9. Aplikasi yang baru ini masih memungkinkan untuk dilakukan 

pengembangan lebih lanjut terhadap berbagai aspek. 

VI.2. Saran 

 Berkaitan dengan aplikasi yang baru yang telah dibuat penulis, maka 

penulis juga menyumbangkan beberapa saran-saran yang diharapkan dapat 

membantu dalam kelancaran dan mengatasi kendala-kendala pada proses 

penerapan aplikasi baru tersebut pada Rumah Bersalin Ibu Lenny. 

1. Karena aplikasi ini berbasis komputer sehingga diperlukan peningkatan 

kualitas ketrampilan dari sumber daya manusianya. Sistem yang berbasis 

komputer tidak dapat dijalankan oleh sumber daya manusia yang tidak 

mengerti teknologi komputer. Komputer adalah suatu alat yang sangat 

berguna besar untuk orang yang mampu mempergunakannya, oleh karena 

itu perlu diadakan pelatihan singkat atau meremajakan sumber daya 

manusia yang sudah tidak memenuhi tuntutan kebutuhan lagi. 

2. Untuk sertifikasi yang dibuat dapat dilakukan penyempurnaan lebih lanjut 

untuk data yang ditampilkan seperti data shio, data tahun cina, data dokter 

anak dan sebagainya. 
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