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BAB 3 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Simpulan 

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan hasil praktik kerja lapangan 

dapat lah dikemukakan beberapa simpulan yaitu: 

1. Arsip merupakan salah satu aset yang sangat berharga yang dimiliki oleh 

organisasi. Sebelum manusia mengenal komputer, pengelolaan arsip dilakukan 

secara konvensional. Saat ini di negara-negara maju sudah banyak yang 

mengadopsi teknologi informasi untuk mengelola arsip secara digital. Oleh 

karena itu, arsip perlu ditata dengan baik dengan komputerisasi untuk 

membangun manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan profesional demi 

kemajuan organisasi. 

2. Sistem kearsipan elektronik mempunyai sejumlah komponen penting yang 

saling berinteraksi, yang terdiri dari: 

a. Pengolahan data dan fakta menjadi informasi manajemen,  

b. Metode 

c. Alat  

d. Evaluasi.  

Empat komponen dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam memilih sistem 

kearsipan elektronik adalah: 

a. Kecepatan memindahkan dokumen  

b. Kemampuan menyimpan dokumen  

c. Kemampuan mengindeks dokumen  

d. Kemampuan mengontrol akses  

Komponen sistem arsip elektronik adalah: 

a. Kabinet virtual  

b. Map virtual  

c. Lembaran arsip.  

Manfaat penggunaan media elektronik dalam pengolahan arsip adalah:   

a. Kecepatan  
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b. Kemudahan  

c. Kehematan 

3. SIPANDU adalah singkatan dari Sistem Informasi Pengarsipan Terpadu, 

SIPANDU merupakan program pengarsipan dimana didalamnya terdapat 

kumpulan-kumpulan dokumen penting yang dijalankan berdasarkan sistem 

pengarsipan elektronik. Program tersebut  digunakan untuk memudahkan 

karyawan-karyawan yang ada di perusahaan Koperasi Warga Semen Gresik 

(KWSG), untuk mengambil dan mengakses dokumen secara elektronik dengan 

proses login terlebih dulu. 

4. Proses pengaplikasian SIPANDU dimulai dari: 

a. Upload Dokumen 

b. Hapus file di dalam SIPANDU 

c. Mencari, mengakses dan mengabil dokumen 

d. Mengoreksi dokumen 

5. Kelebihan SIPANDU adalah: 

a. Memudahkan proses pencarian data 

b. Mempercepat proses pengarsipan 

c. Mampu menyimpan dokumen hingga tak terbatas di banding arsip       

konvensional 

d. Melindungi dokumen dari kerusakan yang di sebabkan faktor 

lingkungan 

e. Meminimalisir biaya pengarsipan 

6. Kelemahan SIPANDU adalah: 

a. Kurangnya sambungan komputer atau laptop dengan server menjadikan 

pengoperasian tidak lancar. 

b. Karena masih baru, pengaplikasian SIPANDU masih ada yang tidak bisa 

diakses pada pengoreksian data. 
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3.2 Saran 

Berdasarkan praktik kerja lapangan yang dilakukan dan pembahasan yang 

telah di uraikan dapat dikemukakan beberapa saran yaitu: 

1. Karena program SIPANDU (Sistem Informasi Pengarsipan Terpadu) masih 

baru, sebaiknya dilakukan banyak evaluasi dan perbaikan sistem. Karena di 

dalamnya masih banyak kendala saat megoperasikannya seperti saat 

pengoreksian data.  

2. Hilangnya sambungan antara laptop dengan server yang memuat dokumen 

perusahaan kadang-kadang membuat pengoperasian SIPANDU (Sistem 

Informasi Pengarsipan Terpadu) menjadi tertunda. Jika hal ini terus terjadi, 

sebaiknya dilakukan pemeriksaan dan mengatur sistem antara laptop dengan 

server menjadi tersambung. Sehingga pengoperasian SIPANDU berjalan lancar
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