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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Sistem pengolahan data Kepegawaian yang diterapkan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka Selatan kurang efektif 

dan efisien karena masih berjalan secara manual dan data disimpan 

dalam bentuk catatan sehingga menyulitkan proses pencarian dan 

pembuatan laporan. 

2. Untuk membantu mempercepat  proses pengolahan data 

Kepegawaian agar efektif dan efisien sudah layaknya diganti 

dengan sistem komputerisasi yang mempunyai banyak kelebihan 

yang diantaranya : 

o  Dapat menyajikan informasi yang cepat, tepat dan 

akurat sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung 

dalam pengambilan keputusan. 

o Mampu meningkatkan kinerja pada Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam 

menyelesaikan tugas-tugas pada bagian administrasi 

terutama dalam pembuatan laporan.  
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      3. Dengan menggunakan sistem yang telah  dibuat dapat menjadikan 

informasi yang akurat, efektif dan efisien, sehingga dapat 

membantu didalam pengambilan keputusan. 

       4. Suatu Badan Kepegawaian yang mempunyai  sistem operasional 

atau sistem pengolahan data yang baik akan menimbulkan 

keuntungan bagi badan usaha tersebut. 

5.2 Kelebihan dan Kekurangan 

5.2.1 Kelebihan  

Kelebihan dari sistem baru adalah : 

a.  Dapat menghemat waktu dalam proses pencarian data. 

b. Meminimalkan tingkat kesalahan pada proses pemasukan     data 

/ laporan atau dalam pembuatan laporan. 

c.  Tingkat keamanan data lebih dapat terjamin. 

d. Dapat menyajikan informasi data lebih cepat, tepat,  akurat   dan 

relevan sehingga dapat mendukung keputusan. 

5.2.2 Kekurangan 

   Sedangkan kekurangan dari sistem yang baru adalah tidak dapat 

secara cepat untuk menyesuaikan situasi jika terjadi perubahan-

perubahan yang mendadak atau mendesak dari pihak-pihak tertentu 

terhadap  aplikasi yang digunakan. 
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5.3 Saran 

Adapun saran-saran yang diusulkan pada Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan agar dapat meningkatkan  kualitas informasinya 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya sistem lama yang manual diganti dengan sistem baru yang 

komputerisasi, dimana sistem baru dapat bekerja dalam masalah dan 

menyajikan data dengan lebih efektif, efisien dan akurat. 

2. Penerapan sistem baru akan berjalan dengan baik dan sukses apabila 

semua pegawai yang terlibat dalam sistem tersebut mendukung penerapan 

sistem tersebut. 

3. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka sistem informasi 

yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bangka 

Selatan harus selalu dianalisis apakah masih layak digunakan atau tidak. 

Sehingga dapat diketahui perlu tidaknya pengembangan sistem yang ada 

demi kelangsungan Kepegawaian itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


