
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Dalam bab ini penulis membuat beberapa kesimpulan terhadap sistem 

yang dirancang: 

a. Dengan sistem yang terkomputerisasi dapat meningkatkan mutu pelayanan 

terhadap nasabah maupun instansi sehingga mudah mengidentifikasi data-

data yang telah disimpan dalam database. 

b. Dengan sistem yang terkomputerisasi dapat menerima dan menyajikan 

informasi dengan mudah sesuai dengan kebutuhan. 

c. Dengan sistem yang terkomputerisasi akan memudahkan bagian personalia 

dalam memnuhi kebutuhan nasabah maupun instansi. 

d. Sistem terkomputerisasi juga dapat meningkatkan efektifitas dalam 

pengolahan data sehingga menghasilkan informasi yang tepat dan lengkap 

dan apabila sewaktu-waktu data diperlukan dapat dengan mudah dicari dalam 

database. 

e. Dengan sistem yang dirancang data surat akan lebih rapi dan mudah dicari. 

f. Kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan seperti human error 

ataupun ketidalsengajaan dapat dikurangi dengan penggunaan sistem 

komputerisasi. 

g. Dengan sistem komputerisasi memudahkan bagian personalia membuat 

laporan untuk disampaikan ke pimpinan. 

h. Dengan sistem terkomputerisasi maka pimpinan dapat dengan mudah dan 

cepat memperoleh laporan-laporan yang diperlukan, sehingga perkembangan 

perusahaan dapat dengan mudah diketahui. 

 

 

 



 

 

5.2  Saran 

Dalam rancangan sistem yang diusulkan ini, penulis berharap agar sistem 

yang telah dibuat dapat bermanfaat dengan baik, bagi kemajuan dan 

perkembangan perusahaan. Untuk itu penulis mengusulkan beberapa saran, 

diantaranya: 

a. Sebelum menggunakan sistem yang terkomputerisasi, terlebih dahulu 

diadakan pelatihan yang baik dalam penggunaannya kepada karyawan atau 

user yang akan menggunakan sistem ini. 

b. Ketelitian dalam bagian operasional saat memasukkan data perlu ditingkatkan 

agar tingkat kesalahan data akan semakin rendah, sehingga keluaran yang 

dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan. Perlu disadari, bahwa 

komputerisasi sistem tidak ada gunanya jika tanpa dukungan user yang 

terampil, teliti, terlatih dan bertanggung jawab. 

c. Perlu dilakukan back-up data secara berkala terhadap data-data yang penting 

untuk mengantisipasi keadaan yang tidak diinginkan, seperti hilangnya data. 

d. Diperlukan maintanace atau mengawasi masalah hardware maupun software, 

agar terhindar dari masalah-masalah yang merugikan perusahaan, seperti 

komputer yang hang, terjangkit virus dan lain-lain. 

e. Disarankan untuk menyimpan data surat berdasarkan nomor surat agar dapat 

dengan mudah ditemukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


