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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Promosi, Perizinan 

dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan serta 

pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu: 

1. Aplikasi yang dihasilkan adalah Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perizinan 

Investasi secara Online dan dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database MySQL yang terdiri dari 9 tabel, antara lain: table user, 

tabel pemilik, tabel investasi, tabel sumber, tabel pemilik, tabel cek, tabel 

masalah, tabel daftar dan tabel pekerja. 

2. Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Perizinan Investasi secara Online ini terdiri 

dari 6 menu untuk bagian user, antara lain Menu Input Data Kegiatan Investasi, 

Menu Data Penanggung Jawab, Menu Input Realisasi Produksi, Menu status 

berkas, Menu kritik saran, dan Menu Logout. Bagian Admin terdiri dari 5 

menu, antara lain Menu Data Pendaftaran, Menu Cetak Pendaftar, Menu Cetak 

Berkas, Menu Kritik Saran dan Menu Logout. 

3. Pengguna aplikasi ini yaitu, Investor (User) dan Petugas (Admin) pada Badan 

Promosi, Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi 

Sumatera Selatan. Pengolahan data yang dilakukan user dapat menambah, 

mengedit dan menghapus data. Bagi  Admin dapat melakukan edit, menghapus 

data, merekap dan mencetak laporan. 

4. Data yang diolah hanya seputar proses data kegiatan Investasi, data 

perusahaan, data penanggung jawab dan data sumber realisasi produksi selaku 

user, selain itu karyawan selaku admin dapat melihat informasi mengenai 

laporan yang telah diajukan. 

5. Output yang dihasilkan dari aplikasi ini yaitu Laporan data kegiatan investasi 

perusahaan pendaftar yang akan diserahkan ke Kepala Badan Promosi, 

Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan. 

 



97 
 
 

 
Politeknik Negeri Sriwijaya 

 
 
 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

 

 

 

5.2. Saran  

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan saran yang akan 

dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Badan Promosi, Perizinan 

dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 

saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Uji coba dan analisa terhadap aplikasi yang baru diterapkan, perlu dilakukan 

untuk mengetahui adanya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan pengguna aplikasi. 

2. Sebaiknya diadakan pelatihan terlebih dahulu untuk pengguna aplikasi yang 

akan menggunakan sistem ini untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan 

dalam melakukan pengolahan data pada Badan Promosi, Perizinan dan 

Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan.  

3. Pengadaan akses internet untuk pihak pemohon untuk lebih ditinjau kembali 

demi kelancaran penggunaan aplikasi yang telah dibuat. 

 

 


