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BAB  V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil dari pengembangan sistem yang penulis lakukan, penulis 

mencoba membuat suatu kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan 

pembahasan yang telah dikemukakan di bab - bab sebelumnya. Aplikasi sistem 

informasi geografis Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kabupaten 

Pekalongan akan menampilkan lokasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH ) 

serta peta petunjuk arah ke KBIH tersebut. Aplikasi ini juga menampilkan 

beberapa nama - nama KBIH yang terdaftar di Kementrian Agama Kabupaten 

Pekalongan. 

5. 1 Kesimpulan

Dari penjelasan - penjelasan yang telah diuraikan dalam laporan ini, maka 

dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Aplikasi sistem informasi geografis kelompok bimbingan ibadah haji

(KBIH) di Kabupaten Pekalongan berbasis web dapat dirasa mudah oleh

calon jamaah haji dan masyarakat karena efektif dan efisien, dalam

memberikan informasi tentang KBIH yang terdaftar di Kantor Kementrian

Agama Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk merancang sistem informasi geografis kelompok bimbingan ibadah

haji berbasis web dapat dilakukan sesuai tahapan perancangan sistem yaitu

: menganalisa penguna sistem, membuat prosedur dan permodelan Unified

modeling language (UML)  perancangan sistem usulan.

3. Informasi yang diberikan melalui website ini, dapat membantu calon

jamaah dan masyarakat karena dapat diakses dimana saja dan pemanfaatan

teknologi dirasa sangat membantu dalam hal kelompok bimbingan ibadah

haji (KBIH).

4. Mempermudah dalam manajemen pengelolaan kelompok bimbingan

ibadah haji yang terdaftar dibawah Kementrian Agama Kabupaten

Pekalongan.
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5. 2 Saran 

Dalam pembuatan SIG kelompok bimbingan ibadah haji di Kabupaten 

Pekalongan ini masih terdapat banyak kekurangan oleh karena itu masih 

diperlukan pengembangan lebih lanjut lagi. Sebuah sistem akan terus berkembang 

dan mengikuti kemajuan teknologi yang perkembangan semakin pesat. 

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk pengembangan dari sistem 

yang telah dibuat antara lain : 

1.  Aplikasi ini Diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan berbasis 

android. 

2.  Aplikasi ini diharapkan ditambahkan fitur pendaftaran secara online. 

3.  Aplikasi ini diharapkan dapat dikembangkan sampai kepada proses 

transaksi pembayaran bimbingan ibadah haji. 
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