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BAB VI 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan 

saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Bappeda Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan 

Penerapan e-governement di kemudian hari.  

6.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis 

Penerapan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan Sistem 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Badan Perencaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir jika dilihat dari analisis peneliti dengna 

teori peneliti gunakan yaitu e-government oleh Richardus Eko Indrajit 

dengan indikator terdiri dari : support, capacity, dan value maka dapat 

disumpulkan. untuk support yang terdiri dari, disepakati kerangka e-

government dan hasil penelitian bahwa untuk penerapan sistem informasi 

pembangunan daerah ini telah disepakati untuk karengka e-governement,  

dan juga penerapan ini juga dialokasikanya sejumlah sumber daya manusia 

hal ini terlihat dari Surat Keputusan Bupati sebagai landasan , 
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dan mengenai peraturan daerah yang mengatur dalam penerapan dan 

pemerintah kabupaten Indragiri hilir juga telah mengeluarkan Surat 

Keputusan Bupati sebagai landasan ataupun dasar hukum kegiatan sistem 

informasi pembangunan daerah. Capacity dapat disimpulkan dari 

penelitian ini bahwa mengenai ketersediaan infrastuktur tekologi informasi 

yang memadai  dan hasil penelitian disimpulkan bahwa mengenai 

ketersediaan infastuktur cukup memadai baik itu di bappeda dan opd yang 

ada dan hal  ini juga di karenakan karena sistem informasi pembangunan 

daerah ini tidak memiliki syarat yang tinggi untuk pengoperasiannya, 

sehingga sangat memudahkan. Dan mengenai ketersedian sumber daya 

manusia, untuk di bappeda sudah cukup memadai hanya saja untuk opd 

yang menjadi kendala dimana opd hanya memiliki satu orang operator 

sedangakan untuk di kabupaten inhil ada beberapa sistem, sehingga 

menjadi keterlambatan penginputan data untuk sistem informasi 

pembangunan daerah. Dan untuk Value dengan sistem informasi 

pembangunan daerah ini dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian 

yang lakukan peneliti untuk badan perencaan pembangunan daerah 

kabupaten Indragiri hilir cukup membantu dalam hal perencaan 

pembangunan, pengevaluasian pembangaunan dan berguna sebagai data 

monitoring pembangunan, dan hal ini menjadikan sistem informasi 

pembangunan menjadi pusat database pembangunan. 

2. Dan untuk fakor penghamat dalam penerapan sistem informasi 

pembangunan daerah kabupaten Indragiri hilir ini ada beberapa 
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penghamabat seperti yang dijelaskan dalam bab pembahasan di atas yaitu 

kurang nya sumber daya manusia pada setiap organisasi pemerintah daerah 

dimana, setiap organisasi pemerintah daerah hanya mampu menyediakan 1 

operator dan membuat adanaya beban tugas yang berlebihan dikarenakan 

di kabupaten Indragiri hilir ada beberap sistem yang menggunakan 

teknologi informasi seperti Rkpd Online, Evaluasi Rkpd, Krisan atau 

pengajuan dana dak afarmasi, dan e-billik kabupaten indragri hilir  

6.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti 

maka  terdapat beberapa saran yang peneliti daparkan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut ini : 

1. Untuk setiap Organisasi Pemerintah Daerah agar dapat menyediakan data 

berdasarkan elemnt data yang dibutuhakan pada Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah sehingga mempurmudah dalam penginputan data 

pada sistem.  

2. Dan untuk setiap organisasi pemerintah daerah agar membuat beberapa 

database sehingga memudahkan dalam pencarian data yang akan di 

perlukan  

3. Untuk seluruh Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir 

lebih baiknya untuk menambah jumlah operator komputer yang ada jangan 

hanya membebankan kepada satu operator saja. 

 


