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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan dan Saran 

5.1.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan riset yang ada di kantor Kecamatan Riau Silip 

serta mempelajari permasalahan dan kendala yang ada di Kecamatan Riau 

silip serta mencari solusinya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dengan adanya penerapan sistem informasi pengarsipan surat 

masuk dan surat keluar dapat membantu bagian KU (Kasubbag 

Umum) dalam meningatkan efektifitas dan efesiensi dalam proses 

pengarsipan surat masuk dan surat keluar. 

2. Proses pembuatan laporan dengan sistem yang sudah 

terkomputerisasi akan lebih mudah dan dapat dibandingkan dengan 

sistem manual. 

3. Dengan adanya sistem informasi pengarsipan surat masuk dan surat 

keluar ini dapat mempermuah dalam proses pengarsipan data – 

datanya serta pencariannya karena data – data yang berkaitan 

dengan pengarsipan tersimpan baik dan tertata rapi didalam sebuah 

databse. 

4. Dengan menggnakan sistem informasi pengarsipan surat masuk 

dan surat keluar yang sudah terkomputerisasi dapat menytimpan 

data lebih banyak ataupun dokumen lainnya secara 

terkomputerisasi akan menjadi akurat dan terjamin keamanan data 

tersebut. 

5. Dalam rancangan sistem informasi ini Camat dapat lebih cepat 

memperoleh laporan – laporan yang diperlukan, sehingga 

perkembangan yang ada di Kantor Kecamatan Riau Silip dapat 

dengan cepat diketahui. 
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5.1.2 Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk mendukung kemajuan sistem yang 

akan datang adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya penggunaan teknologi lebih diterapkan dan ditingkatkan, agar 

bermanfaat dalam pengolahan data sehingga proses yang dilalukan lebih 

efektif dan efisien. 

2. Diperlukan perawatan perangkat keras dan perangkat lunak secara rutin 

dan berkala, agar tidak terjdinya hal – hal yang tidak diinginkan seperti 

virus – virus dapat merusak program. 

3. Perlu adanya keamanan aplikasi yang terjadi, sehingga data yang ada 

dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan back-up data secara periode 

untuk menjaga keamanan data agar tidak hilang dan mencegah terjadinya 

kerusakan. 

4. Perlunya melakukan evaluasi pemeliharaan terhadap sistem yang 

dirancang secara berkala supaya dapat dipergunakan sebaik – baiknya. 

 

 

  

 

 


