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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Pada produk Sistem Otomasi Kearsipan yang telah dibuat oleh 

penulis merupakan salah satu penyedia informasi sekaligus sebuah aplikasi 

yang dapat membantu pengguna dalam mengoperasikan berkas data yang 

dibutuhkan maupun diterima agar tersimpan dan tertata secara sistematis. 

Studi kasus yang diambil oleh penulis dalam pembuatan produk yaitu pada 

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Dimana penulis melihat 

dan melakukan secara langsung bagaimana sistemasi pengeolaan yang 

dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional pada masa praktek kerja 

lapangan. Jadi terdapat adanya perbedaan antara dua system yang 

digunakan, jika keseharian dalam pengelolaan berkas data pada BPN 

menggunakan system  manual , yang dimana masih memiliki kekurangan 

tidak hanya dalam  pencarian berkas yang dibutuhkan , melainkan 

banyaknya jumlah buku besar yang digunakan dalam merekap berkas surat 

masuk maupun keluar. Oleh sebab itu, penulis membuat sebuah produk 

aplikasi yang diharapkan dapat membantu si pengguna dalam pengelolaan 

data agar tersusun secara rapi dan pencarian data akan lebih cepat 

ditemukan serta menghemat tenaga, dan waktu. 

4.2 Saran 

 Aplikasi yang telah dibuat oleh penulis masih membutuhkan 

penyempurnaan agar nantinya dapat diakses dan dimanfaatkan dengan 
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mudah oleh pengguna . tidak hanya itu saja perlu adanya ahli arsiparis 

dengan system otomasi agar dapat mengoperasikan sekaligus dapat 

membantu serta memudahkan pengguna dalam pengelolaan berkas agar 

dapat tersusun secara baik dan sistematis.   

 Oleh sebab itu , ada msih banyak proses yang dapat penulis berikan 

untuk penciptaan dan pemanfaatan suatu aplikasi Sistem Otomasi 

Kearsipan, yakni sebagai berikut : 

1. Dalam pembuatan aplikasi ini dirasa masih kurang menarik dalam 

pembuatan desain dan menu-menu yang dibuat . Maka, seharusnya 

dapat didesain lebih baik lagi dan menu yang dibuat lebih di detail 

kembali. 

2. Diperlukan aplikasi yang dibuat secara professional dan 

mempermudah dalam penggunaan aplikasi yang lebih siap dan matang. 
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