BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan
Dari uraian pembahasan tentang pengarsipan surat masuk dan surat kelar
yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa:
a. Dibutuhkan suatu sistem informasi yang terkomputerisasi dalam
menunjang pekerjaan, agar menghasilkan keluaran yang terbaik
b. Telah tersedianya pendisposisian yang rapi di dalam pengarsipan surat
masuk dan surat keluar di SDIT AL BINA’
c. Dengan adanya sistem informasi yang diusulkan secara terkomputerisasi,
diharapkan dalam pengolahan data, serta penyajian informasi pengarsipan
surat masuk dan surat keluar akan lebih maksimal, selain itu juga
keamanan data akan lebih terjamin karena tempat atau media penyimpanan
lebih terjaga.
d. Dengan dibuatkannya sistem yang terkomputerisasi ini, penyajian laporan
surat masuk dan surat keluar telah dapat dicetak setiap bulannya secara
teratur.
e. Dalam kegiatan pengarsipan surat secara terkoputerisasi, dibutuhkan
tenaga ahli yang memahami tentang sistem informasi, agar tidak terjadi
kesalahan yang fatal.
f. Pengolahan data surat masuk dan surat keluar dalam jangka waktu yang
lama, dapat diatasi dengan adanya sistem pengarsipan surat secara
terkomputerisasi.
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2. Saran
Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai suatu masukan antara
lain :
a. Hendaknya pihak sekolah menyediakan hardware untuk mendukung
sistem yang diusulkan.
b. Memberikan pelatihan kepada pengguna sistem, agar menghasilkan
keluaran yang baik.
c. Pastikan komputer bebas dari virus, kemudian gunakan atau install
software anti virus yang terbaru dalam sistem untuk mendeteksi sewaktuwaktu ada yang memasukkan data dari luar komputer itu sendiri.
d. Gunakan password dalam komputer dan kata sandi dan hanya karyawan
tertentu saja yang mengetehui.
e. Ketelitian operator pada waktu memasukkan data perlu ditingkatkan agar
tingkat kesalahan data akan tingkat kesalahan semakin rendah, dengan
demikian keluaran yang dihasilkan akan sesuai dengan yang diinginkan.
Hendaknya disadari bahwa sistem komputerisasi tidak ada gunanya jika
tanpa dukungan operator yang terampil dan terlatih.
f. Dilakukannya back up secara berkala terhadap data-data yang penting
untuk mengantisipasi keadaan yang diinginkan.
g. Untuk menjaga agar data di database selalu up to date maka sebaiknya
menghapus data-data yang sudah tidak diperlukan agar tidak terjadi
penumpukan data.
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