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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Dengan adanya Optimasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas 

Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Berbasis Web 

Menggunakan Framework FAST, maka saya selaku penulis menyimpulkan :  

a. Dengan adanya sistem informasi ini,maka waktu yang di perlukan akan 

lebih singkat dan lebih cepat dalam pengerjaannya. 

b. Hasil pengolahan data atau informasi yang lebih akurat dan terjamin. 

c. Sistem yang telah terkomputerisasi dapat lebih bisa meminimalisasikan 

kesalahan yang terjadi di bandingkan dengan sistem sebelumnya yang 

masih dilakukan secara manual. 

d. Penyajian informasi yang dilakukan dalam bentuk Website yang dapat di 

akses oleh sekretaris , misalnya di tambah,di hapus di rubah atau di 

perbarui sesuai dengan kebutuhan yang di sajikan untuk digunakan demi 

kelancaran sistem yang sedang berjalan. 

e. Proses pembuatan laporan yang lebih akurat dan lebih mudah,yang 

kemudian laporan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

5.2 Saran 

 Dalam Optimasi Surat Masuk dan Surat Keluar Pada Dinas Penanaman 

Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Berbasis Web Menggunakan 

Framework FAST, yang penulis usulkan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan dan kemajuan sistem informasi pada kantor tersebut. Oleh karena 

itu, saya sebagai penulis memberikan saran agar sistem yang di rancang ini dapat 

berjalan dengan sebaik-baiknya sebagai berikut : 

a. Diharapkan user atau pemakai untuk lebih memperhatikan kelemahan 

ataupun kekurangan yang terdapat pada sistem yang baru di rancang ini 

untuk kmudian dicarikan solusinya agar bisa dilakukan penyempurnaan 

fungsi dari sistem tersebut. 

b. Untuk mengatasi masalah yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal, 

PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Maka saya sebagai penulis 

menganjurkan agar sistem yang diusulkan ini dapat membantu 

mempermudah kinerja menjadi lebih efektif dan efisien. 

c. Sebagai sistem yang terkomputerisasi berbasis website diharapkan agar 

penyimpanan data menjadi lebih baik, teratur dan rapi agar mudah 

ditemukan. 
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d. Diharapkan agar  usulan ini memberikan kepentingan untuk 

mempermudah sekretaris mengatur administrasinya. 

e. Selain itu sistem yang sudah terkomputerisasi ini harus dilakukan 

pemeliharaan software dan hardware. Pemeliharaan tersebut berupa 

kebersihan, pemeliharaan software seperti pemeriksaan, kebersihan yang 

dilakukan oleh teknisi. 

 Demikian kesimpulan dan saran yang saya berikan untuk permasalahan 

yang ada pada Dinans Penanaman Modal,PTSP dan Tenaga Kerja Kota 

Pangkalpinang. Saya sebagai penulis menyadari bahwa saran yang saya berikan 

mungkin memerlukan keputusan bersama dari pihak intern, namun saya berharap 

saran yang di berikan dapat meningkatkan efisiensi kerja sehingga dapat 

mempermudah pelaksanaan tugas pada pihak-pihak yang bersangkutan. 

 


