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BAB V       

PENUTUP 

 

 

Setelah melakukan analisis yang berkaitan dengan permasalahan pada Sistem 

Informasi Administrasi Penerimaan Tahanan Kepolisian Pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIB Sungailiat selesai dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan alternatif solusi dengan membuat program aplikasi. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran untuk perbaikan kinerja 

sistem informasi tersebut. Berikut ini adalah kesimpulan dan saran yang terdapat 

di bawah ini yaitu : 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

a. Dengan menggunakan sistem informasi administrasi penerimaan tahanan 

kepolisian ini, maka dapat menghemat waktu dalam melakukan proses 

pengolahan data-data tahanan kepolisian. 

b. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Penerimaan Tahanan Kepolisian Pada 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sungailiat yang berbasis VB.NET 2008, 

dapat memberikan kemudahan bagi Pegawai Lapas dalam menyimpan, 

mengupdate, mengakses, dan mencari kembali berkas-berkas tahanan yang 

berupa BA-Penerimaan Tahanan, BA-Kesehatan dan Laporan Tahanan.  

c. Laporan Tahanan yang dibuat lebih cepat dan akurat sehingga dapat disajikan 

dengan tepat waktu. 

 

5.2 Saran  

Dari hasil kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis 

mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Sistem Informasi 
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Administrasi Penerimaan Tahanan Kepolisian dan bermanfaat bagi Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIB Sungailiat di antaranya adalah sebagai berikut : 

a. Menyediakan perangkat komputer yang memadai guna menunjang 

pengolahan data dalam sistem informasi administrasi penerimaan tahanan 

kepolisian yang berbasis komputer. 

b. Memberikan pelatihan kepada Pegawai Lapas agar dapat mengoperasikan 

sistem ini sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Perlu melakukan back-up data secara periodik untuk mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

d. Memberikan pelayanan secara cepat dalam melayani setiap tahanan yang 

diantar ke Lapas, mempermudah prosedur pelayanan pendaftaran dan 

pemeriksaan di setiap bagian layanan tahanan yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIB Sungailiat terutama dalam proses administrasinya. 

e. Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap pelaksanaan dan pengoperasian 

sistem, sehingga apabila terjadi kesalahan yang berhubungan dengan sistem 

dapat segera diatasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


