BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Adapun Kesimpulan yang bisa ditarik dari sistem penerimaan siswa baru ini
antara lain :
a. Untuk meningkatkan pelayanaan penerimaan mahasiswa baru diperlukan
penanganan sistem administrasi yang baik dengan prosedur atau aturan
yang sudah dimantapkan yang diharapkan dapat membantu dalam
pengolahan data yang cukup besar serta memerlukan kecepatan dan
ketelitian. Tetapi yang terdapat dalam lapangan sistem manualpun tidak
dapat ditinggal karena banyaknya faktor yang mengharuskannya
menggunakan sistem tersebut antara lain belum adanya penggunaan sistem
komputerisasi yang lebih maju, sehingga masih menggunakan sistem yang
lama, yang masih bersifat manual, lamban, dan kurang akurat.
b. Bila menggunakan sistem yang berbasis komputerisasi maka proses serta
kontrol data yang cepat dalam memproses data dan pengontrolan terhadap
kesalahan memasukan pada sistem informasi ini dapat lebih mudah untuk
diperbaiki bila dibandingkan dengan sistem manual serta membutuhkan
tenaga yang dapat mengoperasikan untuk menghindari kesalahan.
c. Dengan

diterapkannya

menggunakan

sistem

komputerisasi

maka

diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekolah Tinggi dan mampu
mengatasi kendala yang dihadapi sistem manual yang ada saat ini terutama
dalam pendataan mahasiswa baru, pencarian data, ketepatan waktu, biaya
operasional dan efisinsi kerja serta mampu memberikan laporan/informasi
yang lebih baik.
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5.2 Saran
Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai suatu masukan antara
lain :
a. Adanya tenaga yang terampil pada bagian Panitia PMB agar dapat
mengurangi kesalahan dalam pemasukan data atau mengeluarkan data
yang ada.
b. Untuk membuat file diperlukan juga backup file atau cadangan, sehingga
cadangan tersebut dapat digunakan kembali untuk memperoleh data yang
hilang atau rusak dan sebaiknya file cadangan tesebut disimpan dalam
tempat terpisah.
c. Menyiapkan tenaga yang terampil dengan dasar komputer pada bagian
administrasi penerimaan mahasiswa baru agar dapat memudahkan dalam
pelatihan.
d. Melakukan pelatihan kepada Panitia PMB tentang cara menjalankan
sistem informasi yaitu cara entry data dan cetak data, sehingga dapat
mengurangi kesalahan dalam pemasukan data atau mengeluarkan data
yang ada.
e. Untuk mengefektifkan sistem yang telah ada agar menjadi sistem yang
lebih professional, maka dengan adanya pelayanan sistem komputerisasi
diharapkan dapat mempemudah dan dapat meningkatkan efisiensi kerja
agar sistem ini digunakan untuk mempermudah proses Penerimaan
Masiswa baru pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Yayasan Perguruan
Tinggi Bangka.
f. Untuk mencapai keberhasilan penerepan sistem ini agar sangat diharapkan
kerja sama semua pihak yang terlibat didalam sistem ini sehingga dapat
diperoleh hasil yang diharapkan.
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