
 
 

99 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis, perancangan serta 

pengujian sistem. Aplikasi E-Reporting di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 

(DKPP) Kabupaten Jepara dapat membantu Kepala Dinas, Kepala Bidang serta 

seluruh Pegawai dalam proses input data laporan, agar data yang telah diinput 

dapat tersimpan dengan aman dan terstruktur. 

Selain itu dengan adanya aplikasi e-reporting proses evaluasi kinerja pegawai 

oleh Kepala Dinas yang biasa dilakukan dalam setahun sekali dapat dilakukan 

setelah proses input data selesai dikerjakan, untuk mengetahui apakah hasil 

kinerja yang dilakukan oleh pegawai telah sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang telah diberikan. Kepala Dinas juga dapat memantau aktifitas 

pelaporan yang dilakukan oleh Kepala Bidang dan Pegawai melalui aplikasi 

sehingga jika terdapat ketidaksesuaian maupun kesalahan akan langsung 

diperbaiki segera mungkin. Berisi fitur yang memadai bagi proses pelaporan 

seperti tambah, edit, hapus dan download. Fitur yang ada juag telah disesuaikan 

dengan jabatan dan bidang yang diampu di dalam dinas.  

Aplikasi ini telah diuji oleh ahli materi, ahli media dan responden yang telah 

memberi nilai dengan masing-masing dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5. 1 Hasil Nilai Kelayakan Aplikasi 

NO PENGUJI NILAI KELAYAKAN 

1. Ahli Materi 88% Sangat Layak 

2. Ahli Media 100% Sangat Layak 

3. Responden 86% Sangat Layak 
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Hasil dari penilaian kelayakan yang dilakukan oleh Ahli Materi, Ahli Media dan 

Responden aplikasi yang dibuat mendapat hasil sangat layak untuk e-reporting 

pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara. Masing-

masing penguji memberi nilai yang baik dan jujur, tentu saja dengan beberapa 

kritik dan saran yang berisi harapan agar aplikasi dapat dikembangkan lebih baik 

lagi dengan tampilan yang lebih menarik. Untuk penguji Ahli Materi berasal dari 

Kepala Dinas Bapak Diyar Susanto, SH., MH. memberi nilai kelayakan sebanyak 

88%. Ahli media yang diuji oleh saudara Muhammad Husen selaku Staf IT dari 

Fakultas Sainns dan Teknologi UNISNU Jepara memberi nilai sebanyak 100%. 

Dan untuk responden yang berasal dari 30 orang dari berbagai kalangan memberi 

nilai sejumlah 86%. Karena hal tersebut aplikasi e-reporting Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian(DKPP) Kabupaten Jepar sangat layak untuk dibuat dan 

dikembangkan. 

5.2 Saran 

Dalam proses pembuatan skripsi yang menghasilkan sebuah Aplikasi E-

Reporting Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Jepara 

peneliti menyadari bahawa aplikasi ini sederhana dan jauh dari kata sempurna. 

Oleh karena itu peneliti memberi beberapa saran untuk dapat dikembangkan 

menjadi aplikasi yang lebih bagus lagi, saran tersebut diantaranya : 

1. Diharapkan aplikasi ini dapat dibuat dalam versi android yang dapat 

digunakan dengan mengakses sistem langsung dari smartphone setiap 

pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten 

Jepara. 

2. Karena setiap tahunnya memungkinakan adanya penambahan laporan baru 

yang dibuat, diharapkan pada aplikasi ini terdapat fitur yang memadahi 

untuk dapat memberi tambahan jenis laporan yang baru. 

 

 


