
BAB VI

Kesimpulan dan Saran

6.1 Keterkaitan antara kesimpulan dengan Hasil Evaluasi
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil evaluasi yaitu :

 Aplikasi ini dapat memberikan solusi pada masalah pembuatan jadwal 

piket jaga anggota dan regu di kepolisian

 Membantu anggota untuk memudahkan proses pencarian jadwal. 

 Kemudahan pengolahan data- data yang ada di kesatuan polisi seperti 

data polisi, regu, unit, shift dan yang lainnya. 

 Kemudahan pembuatan jadwal polisi berdasarkan regu maupun anggota. 

Kemudahan pencarian data jadwal dan melihat hasil jadwal.

Tujuan dari aplikasi ini antara lain adalah:

 Membantu  pengguna  untuk  menyusun  jadwal  piket  jaga  anggota 

kepolisian, berdasarkan hasil survei ke kantor polisi terdekat piket jaga 

terbagi menjadi piket jaga anggota dan piket jaga tim. 

 Pengguna  dapat  memanfaatkan  aplikasi  ini  untuk  mengolah  data-data 

lain yang ada di kepolisian seperti data polisi yang ada, data unit-unit 

dan data lainnya.

Berdasarkan data yang diambil dari kuosioner, fitur-fitur yang diuji peranannya 

sebagian  besar  mendapat  respon  yang  positif  dari  responden.  Hal  tersebut 

menyatakan bahwa pembuatan aplikasi ini telah sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

6.2 Keterkaitan antara Saran dengan Hasil Evaluasi
Saran yang diberikan setelah melihat hasil evaluasi dan saran bagi penulis untuk 

mengembangkan aplikasi lebih lanjut yaitu:

 Pemilihan  SIM  card  yang  digunakan.  Dengan  pemilihan  SIM  card 

dengan  signal  terbaik,  memungkinkan  pengguna  untuk  lebih  cepat 

mendapatkan informasi jadwal piket jaga.
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 Petunjuk pemakaian. Dengan petunjuk pemakaian yang lebih detail lagi 

akan semakin mempermudah pengguna dalam mengoperasikan aplikasi.

 Cakupan aplikasi yang lebih luas. Dengaan cakupan aplikasi yang lebih 

luas, semakin banyak bidang yang dapat dimanfaatkan dan digunakan 

dalam aplikasi ini.

 User friendly. Aplikasi yang user friendly akan mempermudah pengguna 

dalam pengoperasian dan pengoptimalan aplikasi.

6.3 Rencana Perbaikan terhadap saran yang diberikan
Rencana implementasi terhadap saran-saran yang diberikan adalah:

 Pemilihan SIM card yang digunakan. Akan digunakan SIM card dengan 

signal terkuat dan paling abnyak digunakan oleh pemakai.

 Tampilan interface akan dirancang sehingga bisa lebih user friendly ke 

pengguna aplikasi

 Petunjuk pemakaian  akan dibuat  lebih mendetail  lagi  meliputi  semua 

bagian-bagian yang ada dalam aplikasi.

 Ditambahkan fitur untuk pengubahan data piket secara langsung melalui 

handphone.
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