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BAB VI 

PENUTUP 

 
 
 
6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisa dan perancangan, serta implementasi Sistem 

Informasi Manajemen Donatur  untuk Jasa AMAL pada Yayasan Dana Sosial Al – 

Falah Surabaya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dibuat pada saat Kerja Praktek ini pada bagian Manajemen, 

terutama dalam  hal transaksi donatur, pembayaran donasi serta transaksi 

pengelolaan acara. Aplikasi ini dapat melakukan transaksi sehingga dalam 

melakukan kegiatan amal donatur mudah dan cepat. 

b. Aplikasi dalam sistem ini, menghasilkan laporan-laporan seperti laporan 

program acara, donatur baru yang dapat  melakukan keputusan managerial 

dan transparasi arus uang masuk dan keluar. 

c. Aplikasi ini dapat meningkatkan jadwal kegiatan sosial pada pengelolaan 

program. 

d. Aplikasi ini dapat memanajemen data donatur baru dan menyimpan dokumen 

secara berkala. 

e. Aplikasi ini dapat memonitoring pelaksanaan petugas dalam melayani 

donatur pada waktu kerja. 
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6.2 Saran 

Saran penerapan pengembangan aplikasi adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan selanjutnya dapat ditambahkan master reward pada form input 

data donatur, dan sistem broadcast melalui sms dengan menggunakan sistem 

sms gateway agar informasi lebih ideal dan signifikan pada kegiatan amal di 

yayasan dana sosial Al – Falah. 

b. Aplikasi dalam  jangka panjang mengenai server layanan pada pangkalan data 

yaitu database yang sangat bersifat khusus dengan menggunakan System 

Enksripsi dengan tingkat keamanan yang sangat terjamin di sarankan 

menggunakan bertipe md5 enksripsi, dengan adanya sistem keamanan ini 

dapat mengurangi terjadinya pengacakan data oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab, dengan demikian database tersebut dapat memaksimalkan 

daya kerja kualitas dan kuantitas data secara akurat dan efisien. 

c. Aplikasi server cloud diharapkan dapat meningkatkan daya kerja 

penyimpanan data secara sementara dengan menggunakan metode VPS cloud 

sistem yang berperan menjaga stabilitas infrastruktur database secara akurat 

dan dapat di realisasikan sesuai kebutuhan pemakai, demikian juga pemakai 

diharapkan pemakai dapat mengintegrasikan sumber data mentah ke dalam 

sistem VPS cloud sistem ini secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan 

tertentu. 

d. Aplikasi berbasis android kedepannya diharapkan menjadi sistem aplikasi 

integralitaskan pendonasi tanpa ada batasan waktu dan tempat sesuai 

ketentuan yang berlaku pada aplikasi ini, dengan kriteria struktur penggunaan 

aplikasi dapat di realisasikan kepada masyarakat luas khususnya di jawa timur. 


