BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan perancangan sistem dapat ditarik beberapa kesimpulan
dan saran sebagai berikut:
5.1. Kesimpulan
Setelah mempelajari permasalahan yang dihadapi dan solusi yang ditawarkan,
maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah:
a.

Penggunaan sistem yang berbasis komputer dapat meminimalkan kesalahan
proses yang terjadi akibat human error, mempercepat pengolahan data dan
pembuatan laporan serta informasi yang dihasilkan lebih akurat, cepat,
lengkap dan bentuknya dapat dirancang sesuai dengan keinginan, sehingga
meminimalkan kesalahan .

b.

Tugas Tim Pengadaan CPNS menjadi lebih ringan. Hal ini dikarenakan tim
sekretariat dan sub tim seleksi administrasi hanya perlu mengentri data-data
yang terkait.

c.

Dalam rancangan sistem ini Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dapat dengan cepat dan mudah memperoleh
laporan-laporan yang diinginkan berdasarkan lamaran yang masuk, sehingga
dapat membantu dalam pengambilan keputusan.

d.

Keefektifan dan keefisienan dalam pekerjaan dapat tercapai.

5.2. Saran
Agar rancangan Sistem Informasi Pendaftaran Ujian Masuk Calon Pegawai
Negeri Sipil pada Kabupaten Bangka Selatan ini dapat menjadi solusi dalam
menangani pengembangan sistem yang ada sekarang dan dapat diterapkan untuk
system yang kelak akan dijalankan. Untuk itu ada beberapa saran yang perlu
disampaikan:
a.

Melakukan evaluasi pemeliharaan sistem yang dirancang secara berkala
supaya dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

b.

Melakukan back up data secara periodik untuk menjaga keamanan data.
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c.

Kontrol yang tepat untuk menghasilkan laporan tepat waktu, dan akurat
sebagai bahan pengambilan keputusan.

d.

Tim Pengadaan CPNS yang menangani sistem yang baru diharapkan mentaati
dan melaksanakan prosedur sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya. Disiplin
kerja dari semua tim yang terkait sangat diharapkan dalam menjalankan
sistem usulan ini, sehingga sistem dapat berjalan secara optimal.

e.

Memberikan pelatihan (training) kepada Tim Pengadaan CPNS untuk
memperkenalkan dan membantu mereka dalam mempergunakan sistem yang
baru.
Demikian kesimpulan dan saran ini disampaikan, semoga perancangan sistem

ini dapat menjadi solusi dalam mengembangkan kinerja Sistem Informasi
Pendaftaran Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Bangka
Selatan.
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