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BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 3 bulan di Sub Bagian 

Sistem dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya, serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulan hasil evaluasi yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Pegawai di Sub Bagian Sistem dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia mengalami sedikit kendala pada saat pembuatan surat, 

pimpinan jarang mengoreksi konsep surat yang telah dibuat, oleh 

sebab itu pegawai harus teliti dengan kata-kata atau kalimat yang 

digunakan agar surat tidak sering dikembalikan pada saat sudah 

sampai di meja direktur karena terjadi kesalahan. 

2. karena menggunakan sistem buku agenda maka pembagian sifat surat 

akan lebih sulit. 

3. Penomoran surat di PDAM Surya Sembada tidak sesuai dengan teori 

karena penomoran surat dilakukan sebelum ada tanda tangan dari 

pimpinan atau pihak yang berwenang. 

3.2 Saran 

Berdasarkan kendala atau hambatan yang dialami di Sub Bagian Sistem 

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PDAM Surya Sembada Kota 
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Surabaya, maka terdapat beberapa saran dari evaluasi tersebut yang sekiranya 

bermanfaat atau berguna bagi perusahaan, antara lain : 

1. Sebaiknya pimpinan mengoreksi terlebih dahulu konsep surat yang telah 

di buat sebelum surat di beri tanda tangan, agar tidak terjadi pengembalian 

surat dari pihak direktur karena terjadi kesalahan sedikit di surat tersebut. 

2. Ada baiknya admin manajer menggunakan sistem kartu kendali juga 

dikarenakan dalam sistem kartu kendali bisa mengetahui sifat surat 

tersebut, seperti surat biasa, surat penting serta surat rahasia. 

3. Penomoran surat seharusnya dilakukan setelah surat mendapatkan tanda 

tangan dari pimpinan atau pihak yang berwenang, karena jika penomoran 

dilakukan sebelum meminta tanda tangan maka dikhawatirkan akan ada 

koreksi dari pimpinan dan pihak admin manajer akan menulis ulang nomor 

surat dalam buku agenda. 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR EVALUASI PROSEDUR PENGELOLAAN... GIGIN ARDIANI P.


