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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian hasil analisis yang penulis lakukan 

mengenai Implementasi Administrasi Perkantoran Dalam Surat Menyurat 

Menggunakan Aplikasi Sisumaker Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

1. Setelah melakukan pembahasan atas hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka 

kesimpulannya adalah penerapan aplikasi Sisumaker pada Kantor Imigrasi Kelas 

I TPI Padang dikatakan belum digunakan secara menyeluruh. 

2. Dari segi Aplikasi Sisumaker sendiri juga memiliki beberapa kekurangan yang 

sangat berpengaruh dalam penggunaannya. 

3. Dari segi pemanfaatan Aplikasi Sisumaker dalam manajemen sumber daya 

manusia di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang masih sangat minim dan belum 

optimal dengan alasan belum memahami cara penggunaan aplikasi Sisumaker. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, dapat direkomendasikan saran-saran sebagai 

berikut. 
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1. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang terdapat beberapa pegawai yang masih 

menggunaakan surat-menyurat konvensional. Hal tersebut terjadi karena beberapa 

pegawai kurang memahami penggunaan aplikasi Sisumaker. Oleh karena itu,  

perlu diadakannya sosialisasi secara menyuluruh terhadap penggunaan aplikasi 

Sisumaker dengan tujuan sumber daya manusia yang ada dapat dengan optimal 

menggunakan Aplikasi Sisumaker. 

2. Sisumaker merupakan aplikasi yang bertujuan agar pengelolaan surat-menyurat 

menjadi lebih efektif. Namun, dikarenakan belum adanya kewajiban untuk 

menggunakan Sisumaker beberapa pegawai masih menggunakan surat-menyurat 

secara konvemsional. Dengan demikian, perlu diadakannya sebuah aturan 

mengenai penggunaaan Aplikasi Sisumaker agar realisasi dari penggunaan 

Aplikasi Sisumaker dapat berjalan dengan baik dan optimal. 

3. Aplikasi Sisumaker merupakan suatu sistem terobosan untuk pengelolaan surat-

menyurat agar menjadi lebih baik lagi. Sehubungan dengan ini, aplikasi Sisumaker 

perlu meningkatkan kualitas agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam 

penggunaannya. Peningkatan aplikasi ini dapat berupa penyederhanaan 

peneggunaannya, memperluas lingkungan penggunaannya, dan peningkatan 

ukuran file serta lampiran. Hal tersebut dapat membuat para pegawainya menjadi 

lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi Sisumaker ini sehingga penerapan 

aplikasi Sisumaker ini dapat berjalan dengan baik. 
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