BAB V
PENUTUP
Setelah melakukan analis terhadap permasalahan pada Sistem Informasi
Pengajuan Pembuatan Surat Izin Mengemudi pada Polres Satlantas Bangka dan
coba memberikan alternatif solusi dengan membuat program aplikasi maka akan
di tarik kesimpulan dan memberikan saran untuk perbaikan kinerja sistem.
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan evaluasi dari bab-bab sebelumnya maka dapat
diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
a. Program Aplikasi Sistem Informasi Pengajuan Pembuatan Surat Izin
Mengemudi pada Polres Satlantas Bangka yang dibuat dapat mempercepat
proses pengolahan data pemohon dan pelayanan informasi serta dengan sistem
yang sudah terkomputerisasi dapat meminimalisasikan antrian panjang bagi
pemohon yang akan mendaftar untuk pembuatan Surat Izin Mengemudi
(SIM).
b. Program aplikasi ini juga dapat meningkatan efektivitas dan dan efisien
pelayanan kerja yang berhubungan dengan pemohon dengan baik, karena
data-data yang tersimpan ke database.
c. Dalam rancangan sistem ini dapat dengan cepat memperoleh laporan-laporan
yang diperlukan.
d. Dengan Sistem Informasi kegiatan Pendaftaran pembuatan SIM yang berbasis
website dapat memudahkan pekerjaan dalam mengontrol data dan mengakses
infromasi, sehingga waktu dan tenaga dapat digunakan secara optimal.
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5.2 Saran
Diharapkan sistem Pengajuan SIM ini membawa perbaikan untuk melengkapi
sistem sehingga dapat menunjang proses penyajian informasi yang tepat, cepat,
dan akurat. Untuk implementasi dan pengembangan di masa yang akan datang,
diusulkan saran-saran sebagai berikut:
a. Dalam menunjang Sistem Informasi kegiatan pengajuan pembuatan SIM yang
berbasis web ini perlu adanya jaringan internet untuk mengakses web tersebut
b. Untuk mendukung pengimplementasi Sistem Informasi kegiatan Pengajuan
SIM tersebut adanya pelatihan dan bimbingan mengenai cara penggunaan
Sistem Informasi kegiatan Pengajuan SIM berbasis web serta perlu kerja sama
yang baik dari segala pihak yang terlibat.
c. Perlu adanya pemeliharaan terhadap aktualisasi data karena data merupakan
sumber yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, laporan, dan
informasi yang lain, baik secara lisan maupun tulisan.
d. Perlunya perawatan hardware dan software yang baik dan benar secara rutin
dan berkala.
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