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BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah melakukan riset pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung dan melakukan perbandingan antara system yang berjalan 

dengan system yang dirancang atau diusulkan, penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan :

a. Proses pendataan dan pencarian surat masuk dan surat keluar yang sedang 

berjalan saat ini pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung masih berjalan secara manual yaitu proses pencatatannya masih 

menggunakan buku besar atau buku agenda, pembuatan laporannya dilakukan 

dengan menggunakan microsoft excel yang terpisah-pisah, hal ini 

menyebabkan informasi yang dilaporkan serta yang dibutuhkan menjadi 

terlambat dan seringkali terjadi kesalahan pencatatan,

b. Sistem pendataan yang berjalan pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung belum optimal, hal ini dikarenakan pada sistem 

yang sedang berjalan saat ini prosesnya belum menggunakan sistem 

terkomputerisasi sehingga, data-data laporan surat masuk serta proses 

pendataan surat yang dihasilkan belum berjalan dengan baik.

c. Sistem pendataan surat masuk dan surat keluar yang berjalan saat ini perlu 

dirubah menjadi sistem informasi komputerisasi,sehingga tidak menggunakan 

buku agenda agar data yang ada tidak mudah hilang dan memudahkan 

pegawai tata usaha dalam hal proses pendataan, pencarian, serta pembuatan 

laporan surat masuk dan surat keluar.

d. Dengan adanya system ini diharapkan segala proses administrasi pegawai 

dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal.
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e. Dengan menggunakan system administrasi yang sudah terkomputerisasi 

diharapkan masalah maupun hambatan yang dialami dalam system manual 

dapat diatasi dengan baik.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan mengenai sistem pendataan surat masuk 

surat keluar yang sedang berjalan dan sistem yang dibangun, maka beberapa saran 

yang bisa dilakukan untuk menjadikan sistem pendataan surat masuk dan surat 

keluar menjadi lebih baik lagi, yaitu :

a. Agar pekerjaan bisa dilakukan secara optimal, sistem lama yang masih 

manual sebaiknya diperbaharui atau dikembangkan dengan menerapkan 

sistem komputerisasi

b. Diperlukan SDM yang dapat mengelola sistem.

c. Harus ada koordinasi, kedisiplinan dan kerjasama antar bagian agar sistem 

yang berjalan dapat beroperasi dengan baik.

d. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan seperti hilangnya data. Sebaiknya 

sistem komputerisasi administrasi pegawai sebaiknya dipelihara secara rutin.

e. Perlu adanya dokumentasi atau manual mengenai petunjuk penggunaan 

aplikasi pendataan surat masuk dan surat keluar.

f. Perlu diadakan pelatihan dan juga sosialisasi kepada pengguna atau (user) 

yang akan menggunakan sistem tersebut sebagai administrator, agar dapat 

dimanfaatkan dengan baik.


