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BAB V 

PENUTUP 

 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap Sistem Informasi Mutasi 

Kendaraan Keluar Daerah di Polda Kepulauan Bangka Belitung dan setelah 

menganalisa dan mencoba untuk mengatasi masalah yang ada pada Proses Mutasi 

Kendaraan Keluar tersebut maka dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu: 

a. Polda Kep.Babel saat ini dalam melakukan proses mutasi kendaraan keluar 

daerah saat ini telah memanfaatkan komputer dalam mengelola datanya namun 

masih belum berbasis online.  Dengan menggunakan sistem yang baru maka 

dalam proses mutasi kendaraan keluar akan lebih mudah karena pada program 

aplikasi sistem yang baru ini telah diterapkan 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 dikarenakan minimnya 

jaringan yang mengakibatkan data hilang saat jaringan stabil. 

d. Dengan menggunakan sistem ini pemohon tidak perlu menulis manual dalam 

pengisian formulir karena pada sistem ini data untuk menggisi formulir sudah 

terkomputerisasi. 
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1.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini penulis ingin memberikan beberapa saran atau 

masukan yang sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki dengan harapan dapat 

digunakan dan bermanfaat bagi kemajuan dan dapat Polda Kep.Babel dalam 

melakukan proses Mutasi Kendaran Keluar Daerah di masa yang akan dating.  

Adapun saran-saran penulis sebagai berikut : 

1. Untuk menghadapi kendala-kendala pada proses mutasi kendaraan keluar daerah 

diperlukan aplikasi khusus dan terintegrasi agar dapat mengatasi masalah-

masalah yang dihasapi pada saat ini. 

2. Sebaiknya perubahan sistem tidak dilakukan secara mendadak terhadap sistem 

lama dengan sistem yang baru hendaknya dilakukan secara bertahap sehingga 

dampak dari sistem baru akan terasa. 

3. Untuk menghindari berbagai kesalahan yang mungkin timbul pada sistem, perlu 

dilakukan perawatan sistem (maintenance) secara rutin.  Pengontrolan data 

merupakan perawatan yang baik untuk dihindari beberbagai kesalahan. 

4. Secara rutin memback-up data-data yang ada untuk menghindari kerusakan data 

atau kehilangan data. 
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