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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

 Pada bagian ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang 

merupakan hasil dari penelitian dan pengamatan pada “Komputerisasi 

Sistem Tahanan Kriminal berbasis Multiuser pada Polsek Jebres-Solo“. 

Kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah menghasilkan beberapa 

aplikasi yaitu : 

1. Melihat dari perancangan dan kebutuhan database pada komputerisasi 

sistem tahanan kriminal berbasis multiuser ini, maka menghasilkan 

database yang berupa tabel pelaku, tabel pasal, tabel doh dan tabel 

kriminal. 

2. Aplikasi sistem tahanan kriminal ini mampu digunakan untuk mengolah 

data – data kriminal yang ada pada Polsek Jebres – Solo. 

3. Menu – menu yang ada pada Sistem Tahanan Kriminal ini yaitu : file, 

menu, laporan, user dan about. 

4. Input data pada Sistem Tahanan Kriminal meliputi : input data pelaku, 

input data pasal, input data orang hilang, input data kriminal, input data 

tahanan lari dan input data pembersihan nama baik. 

5. Dari hasil inputan tersebut menghasilkan data keluaran yang berupa: 

laporan data pelaku, laporan data pasal, laporan data orang hilang, 

laporan data kriminal, laporan data tahanan lari dan laporan pembersihan 

nama baik. 
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6. Sistem Tahanan Kriminal ini dibuat secara multiuser dimana Kanit 

Reskrim bertindak sebagai admin sedangkan Kanit Intelkam dan 

Kapolsek bertindak sebagai client. 

 

6.2 SARAN-SARAN 

Sebagai penutup dari laporan ini penulis sedikit memberikan saran 

yang nantinya dapat berguna untuk lebih meningkatkan perkembangan 

Polsek Jebres - Solo khususnya pada Komputerisasi Sistem Tahanan 

Kriminal, adapun saran dari penulis adalah : 

1. Pengguna Sistem Aplikasi Tahanan Kriminal pada Polsek Jebres-Solo 

ini adalah orang yang berada dalam lingkup kepolisian terutama pada 

Polssek Jebres-Solo dalam melakukan kegiatan pengelolaan datanya 

khususnya dalam pengelolaan data tahanan. 

2. Sistem Aplikasi Tahanan Kriminal pada Polsek Jebres-Solo ini dapat 

dikembangkan lagi baik dalam penggunaan databasenya maupun 

dalam pengembangan sistemnya sendiri agar lebih mudah 

dipergunakan. 

 Demikian saran yang bisa penulis berikan kepada Polsek Jebres-

Solo agar dapat bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 
 


