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BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini akan di paparkan kesimpulan yang didapat dari penjelasan

pada bab-bab sebelumnya. Kemudian juga disampaikan beberapa saran yang

berguna untuk kelanjutan pengembangan topik penelitian ini.

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian skripsi yang berjudul : “Sistem Informasi Bank

Darah pada Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Dumai Berbasis Android” adalah

sebagai berikut :

1. Sistem dibangun memberikan informasi stok darah, info pendonor dan

informasi pelayanan kesehatan oleh UDD pada aplikasi android.

2. Fungsi sistem bank darah bagi pihak UDD PMI yaitu meningkatkan

kinerja petugas dalam mengelola data stok darah, menginput data

pendonor, mencari data pendonor, mengelola informasi dan berita,

serta membuat laporan bulanan bank darah UDD PMI Dumai

3. Sistem bank darah dibangun mengurangi penggunaan jasa calo dengan

adanya info pendonor pada aplikasi android bank darah maka pihak

keluarga bisa mencari pendonor melalui data-data pendonor dalam

keadaan mendesak tanpa menggunakan jasa calo darah.

4. Berhasil mengimplementasikan aplikasi bank darah hingga tahap

installasi pada perangkat smartphone berbasis sistem operasi android.

5. Pengujian menggunakan beberapa perangkat android dan database

server dan menunjukkan semua fitur aplikasi dapat berjalan dengan

baik secara online.

6.2. Saran

Dalam pembangunan system informasi bank darah ini masih terdapat

beberapa kekurangan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan dan
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penyempurnaan lebih lanjut. Adapun saran agar sistem ini bisa berfungsi dengan

lebih optimal dan lebih menarik sebagai berikut:

1. Sistem hanya sebatas simulasi dari penerapan sistem informasi bank darah

UDD PMI Dumai dan masih terganjal pada Undang-Undang peraturan

pemerintah no 7 tahun 2011 tentang pelayanan darah pada pasal 31 ayat 1

dan 2 kerahasiaan data pendonor, kedepan harapannya PMI mampu

mengimplementasi sistem informasi bank darah dengan melakukan

perbaikan sistem yang telah disimulasikan agar sistem bisa di

implementasikan pada UDD PMI Dumai

2. Penelitian ini sedianya hanya meringankan kinerja para petugas UDD PMI

dalam mengelola data bank darah, tanpa meninggalkan aktifitas kerja

sebelum sistem ini dibangun, karena sistem ini belum tentu bisa membantu

meringankan kinerja petugas jika petugas belum siap dengan penggunaan

teknologi.

3. Penggunaan aplikasi ini hanya bisa digunakan pada satu Platform yaitu

Mobile dengan Sistem Operasi Android, kedepan harapannya jika ingin

dikembangkan bisa digunakan Multiplatform.

4. Tampilan Interface pada aplikasi android dan web server masih cukup

sederhana, sehingga jika ada pengembangan kedepan dari pihak UDD

maka dapat membuat tampilan yang lebih menarik

Demikian saran yang dapat disampaikan, semoga saran tersebut bisa

dijadikan sebagai bahan masukkan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya

dan umumnya bagi masyarakat luas.


