
      BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

              Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-

bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang 

tentunya sesuai dengan data-data yang sebenarnya, adalah sebagai 

berikut: 

       a. Pendataan surat masuk dan surat keluar yang saat ini sedang berjalan 

di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka masih 

dilakukan secara semi komputerisasi, hal ini menyebabkan kurang 

efektif dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pendataan dan 

pencarian kembali data serta pembuatan laporan. 

    b. Dengan adanya sistem pendataan surat masuk dan surat keluar yang 

telah terkomputerisasi, maka dapat mempermudah pegawai dalam 

melakukan pendataan, pencarian hingga pembuatan laporan, 

sehingga dapat terciptanya pekerjaan yang lebih baik, efektif dan 

efisien. 

       c.  Suatu proses dengan menggunakan alat bantu seperti Komputer dalam 

kondisi yang baik dapat menyimpan file – file di dalamnya dengan 

aman dan dapat melindungi dokumen – dokumen penting serta 

menghasilkan informasi dengan kemungkinan mengurangi kesalahan 

seminim mungkin 
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      d. Sistem pendataan yang berjalan pada Kantor Dinas Kelautan dan 

Perikanan kota Sungailiat kurang efektif dan efisien hal ini 

dikarenakan pada sistem yang sedang berjalan saat ini, prosesnya 

masih menggunakan buku pendataan surat masuk dan surat keluar 

baik proses pendataan surat, pencarian data surat masuk dan surat 

keluar hingga proses pembuatan laporannya, dengan demikian masih 

sering terjadinya kesalahan dalam proses pendataan surat, dan juga 

membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan sebuah 

laporan.Sistem pendataan surat masuk dan surat keluar yang berjalan 

saat ini perlu dirubah kearah terkomputerisasi dengan menggunakan 

sistem yang berbasis web dan mempunyai tempat penyimpanan data 

sehingga data yang ada tidak mudah hilang dan memudahkan dalam 

hal proses pendataan, pencarian, serta pembuatan laporan surat masuk 

dan surat keluar. 
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2. Saran 

 Setelah memberikan kesimpulan mengenai sistem pendataan 

surat masuk   surat keluar yang sedang berjalan dan sistem yang 

dibangun,maka agar dapat dicapai hasil yang optimal dan juga 

bertujuan terhadap  

     kelancaran dalam kegiatan pendataan dibutuhkan: 

                 1. Perlu diadakan pelatihan kepada pengguna (user) yang akan    

mengunakan sistem tersebut sebagai administrator, agar dapat 

dimanfaatkan dengan baik. 

      2. Perlu adanya suatu peningkatan mutu dan kualitas serta informasi yang 

up to date sehingga dapat meningkatkan mutu sistem. 

      3. Adanya tenaga yang terampil mengenai komputer terutama pada bagian  

pengarsipan surat masuk dan surat keluar agar dapat dikelola dengan 

baik. 

       4. Untuk menjaga data secara baik, disamping dengan menggunakan 

sistem  komputerisai system manual tidak perlu digantikan secara 

total. Terutama dalam penyimpanan surat dokumen – dokumen 

penting kantor.   

Semoga sistem ini dapat bermanfaat bagi Kantor Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bangka dalam menyelesikan pekerjaan serta 

dapat bermanfaat pada masyarakat. 
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