
BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan pengolahan data serta pembahasan, maka dilakukan penarikan 

kesimpulan daan saran untuk perbaikan selanjutnya. Pada bab ini terbagi menjadi 2, 

yaitu: 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data serta pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

I. Lama waktu untuk pencarian arsip sudah dapat dikurangi, sehingga 

efisiensi waktu dapat tercapai. Efisiensi waktu yang dicapai staff Tata 

Usaha cukup signifikan, yaitu di atas IS% 

2. Untuk penghitungan waktu operator non tenaga Tata Usaha mengalami 

etisiensi waktu yang cukup signitikan, yaitu di atas 20%, karena setelah 

dilakukan implementasi SR, operator sudah mengetahui letak arsipnya 

dengan jelas, dengan label penunjuk yang telah dipasang pada masing

masing lemari dan rak. 

3. Label penunjuk yang dipasang sudah cukup jelas, sehingga bila ada 

karyawan bam yang bekerja di tata usaha dapat mengetahui Jetaknya 

dengan jelas 

4. Layout ruang kerja yang dibuat sudah sesuai dengan tingkat kepentingan 

kedekatan antar stafl Tata Usaha. Ruang kerja Tata usaha setelah 

implementasi SR terlihat lebih lapang dan rapi, sedangkan ruang arsip 

lantai satu terlihat lebih rapi, karen a arsip yang sering dibutuhkan sudah 

diletakkan dekat pintu, sebingga waktu pencarian arsip dapat lebih singkat. 

S. Keadaaan setelah implementasi SR sudah lebih baik daripada sebelurn 

implementasi, karena sudah terdapat pengaturan yang jelas mengenai 

peletakan arsip yang sering digunakan dan arsip serta barang yang jarang 

digunakan. 

96 



97 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat diberikan untuk perbaikan 

selanjutnya adalah sebailcnya memperhatikan waktu pengerjaan untuk penelitian yang 

sejenis, mengingat obyek penelitian memiliki tugas yang lain selain membantu penelitian 

tersebut. 
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