BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Dari penelitian yang kami lakukan terhadap Sistem Infomasi pembuatan
SIM pada Polres Sat Lantas Bangka dan setelah menganalisa permaslahan dan
mencoba untuk mengatasi masalah yang ada pada Polres Sat Lantas Bangka
tersebut maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu:
a. Polres Sat Lantas Bangka saat ini dalam melakukan pembuatan SIM saat ini
telah memanfaatkan komputer dalam mengelola datanya namun masih belum
berbasis online. Dengan menggunakan sistem yang baru maka dalam
pembuatan SIM akan lebih mudah karena pada program aplikasi sistem yang
baru ini telah di terapkan atau telah menggunakan sistem database sebagai
media penyimpanan yang tepat dan akurat.
b. Dengan menggunakan sistem ini maka proses pencarian data lebih cepat dan
efektif.
c. Dengan menggunakan sistem ini

data tidak mudah hilang dikarnakan

minimnya jaringan yang mengakibatkan data hilang saat jaringan tidak stabil.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian ini kami ingin memberikan beberapa saran
atau masukan yang sesuai dengan kemampuan yang kami miliki dengan harapan
dapat digunakan dan bermanfaat bagi kemajuan dan dapat digunakan dan
bermanfaat bagi kemajuan Polres Sat Lantas Bangka dalam melakukan pembuatan
sim di masa yang akan datang.

56

Adapun saran-saran kami sebagai berikut :
a. Untuk menghadapi kendala-kendala pada proses pembuatan SIM diperlukan
aplikasi khusus dan terintegrasi agar dapat mengatasi maslah-masalah yang di
hadapi pada saat ini.
b. Sebaiknya perubahan sistem tidak dilakukan secara mendadak terhadap sistem
lama dengan sistem yang baru hendaklah dilakukan secara bertahap sehingga
dampak dari sistem baru akan terasa.
c. Sebaiknya tetap menyimpan laporan pembuatan SIM meskipun dalam
pedataan pembuatan SIM sudah terkomputerisasi tetapi tetap harus
mempunyai bukti arsip dalam melakukan pendataan pembuatan SIM.
d. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin timbul pada sistem,
perlu dilakukan perawatan sistem (maintenance) secararutin. Pengontrolan
data merupakan perwatan yang baik untuk menghindari berbagai kesalahan.
e. Secara rutin memback-up data-data yang ada untuk menghindari kerusakan
data atau kehilangan data.
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