
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian  dan analisis hasil maka dapat disimpulkan

bahwa :

1. Sistem yang dibangun dapat dijadikan sebagai media yang dapat merekap

keseluruhan data-data umat dengan baik dan benar  seperti data  KK, data

KUB, data wilayah, data gereja, visi, misi, lokasi gereja, jadwal misa, dan

laporan keuangan. serta dapat mengupdate Informasi dari waktu ke waktu.

2. Sistem  yang  dibangun  dapat  digunakan  oleh  umat  untuk  melakukan

pengusulan  pelayanan  sakramen-sakramen  serta  pengusulan  surat

keterangan seperti pindah paroki dan surat keterangan kematian.

3. Sistem yang dibangun dapat  mencatat  keuangan paroki  dan  juga  dapat

mencetak laporan keuangan yang difilter berdasarkan bulan dalam bentuk

pdf.

4. sistem yang dibangun dapat memudahkan pihak paroki untuk melakukan

pengolahan dan penyimpanan data-data umat. 

Dengan demikian sistem yang dibangun dapat dijadikan sebagai alternatif

untuk melakukan pendataan umat dan pelayanan Gereja khususnya di paroki

St. Petrus Lahurus. Masalah – masalah seperti  Pendataan umat masih bersifat

konvensional  yaitu  dengan  cara  penyebaran  angket  untuk  dikumpulkan  di

sekretariat paroki dan Informasi data umat paroki yang tidak bisa diupdate dari



waktu ke waktu, termasuk data umat tiap kelompok dapat diselesaikan dengan

sistem yang dibangun.

6.2 Saran

Oleh  karena keterbatasan waktu dan  kemampuan  dalam membangun

Sistem  ini, maka setelah melewati tahap pengujian dapat disarankan beberapa

hal berikut :

1. karena  sistem yang dibangun hanya berbasis  website  maka diharapkan

untuk pengembangan berikutnya sistem ini juga dapat di bangun dalam

bentuk  android  sehingga  pengguna  juga  dapat  menggunakan  platform

android dalam menggunakan sistem yang sama.

2. Sistem  yang  dibangun  ini  menggunakan  metode  waterfall  maka

diharapkan dapat  dikembangkan kembali  dengan metode yang berbeda

yang tentunya sesuai dengan studi kasus yang terjadi di lapangan nanti.
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