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5 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini membahas tentang analisis dan perancangan Sistem 

Informasi Akademik ILP Gading Serpong. Berdasarkan hasil analisis dan 

perancangan  yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Dari analisis yang telah dilakukan saat ini semua penyimpanan data 

masih dilakukan dalam file Excel yang berbeda-beda sehingga 

memerlukan waktu yang lama dan proses yang tidak mudah untuk 

mengumpulkan informasi tertentu seperti, informasi Guru, siswa, 

kelas, informasi kelas, penjadwalan kelas, informasi perkembangan 

kelas, pemantauan track record siswa serta pembuatan raport siswa 

atau student record card. 

2. Dengan perancangan sistem informasi akademik ini mengatasi 

masalah-masalah yang telah dianalisis, yaitu dengan membangun 

sistem yang dapat mengelola dan menyimpan data-data yang ada 

dengan mudah dan cepat, serta memberikan akses data yang cepat, 

dan juga sangat membantu dalam proses monitoring perkembangan 

siswa, kelas, dan pembentukan jadwal kelas.  
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3. Bukti dari sistem informasi ini dapat mengatasi masalah yang 

ditemukan sebelumnya adalah, proses input dan pencarian data siswa, 

guru dan program menjadi lebih cepat, mudah dan data lebih aman. 

Selanjutnya proses penjadwalan kelas yang dulunya rumit karena 

harus melakukan pencarian data mengajar guru , ketersediaan kelas 

dan ketersediaan guru, dengan sistem sekarang menjadi lebih mudah 

karena semuanya dikerjakan oleh sistem. Proses pembentukan 

student record card atau raport siswa pun dengan adanya sistem 

menjadi lebih cepat dan akurat. 

4. Dengan adanya sistem informasi akademik yang terotomatisasi dan 

terintegrasi akan sangat membantu proses akademik yang dilakukan 

oleh pihak ILP Gading Serpong daripada dengan menggunakan 

sistem manual yang terdahulu. Karena semua proses akademik dapat 

berjalan lebih cepat dan mudah untuk dilaksanakan..  

 

5.2 Saran  

Sistem Informasi akademik yang dirancang diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Untuk 

mendapatkan manfaat yang lebih lagi ada beberapa saran untuk 

pengembangan sistem ke depannya, yaitu, 

1. Menjadikan sistem ini tidak hanya dapat diakses didalam jaringan 

ILP Gading Serpong saja melainkan dapat diakses dari luar jaringan 
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ILP Gading Serpong, sehingga nantinya para guru, admin dan 

principal dapat mengakses dimanapun dan kapanpun.  

2. Membuka hak akes bagi siswa sehingga nantinya siswa dapat 

mengakses sendiri raport atau student record card mereka. 

3. Mengembangkan sistem pendaftaran online yang dapat diintegrasikan 

dengan sistem akademik ini. 

4. Saat ini sistem belum menyediakan menu untuk melakukan data 

mining dari data-data yang dimiliki oleh ILP Gading Serpong. 

Kedepannya mungkin hal ini dapat dikembangkan sehingga 

memaksimalkan informasi data ILP Gading Serpong guna 

menghasilkan suatu informasi yang berharga dan dapat membuat 

lembaga bahasa asing ini selangkah lebih maju daripada para 

kompetitiornya. 

5. Saat ini sistem juga belum memiliki laporan yang di presentasikan 

dalam grafik, dalam pengembangan berikutnya mungkin dapat 

ditambahkan presentasi report dengan menggunakan grafik agar lebih 

enak dilihat dan mudah dipahami. 
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