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BAB VI 

PENUTUP  

Dilihat dari analisa dengan teliti dan pembahasan bab-bab selanjutnya, 

berikut ini penulis menarik kesimpulan atas permasalahan ini yang dihadapi pada 

Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau. Di samping itu penulis juga memberikan 

masukan berupa saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Bagian 

Kepegawaian UIN Suska Riau. 

6.1  Kesimpulan 

Berdasarakan hasil peneliatan yang diadakan pada Bagian Kepegawaian 

UIN Suska Riau maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengeloaan SIMPEG pada Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau Sudah 

Berjalan Dengan Baik, karena semua indikator yang ada hasilnya sudah 

menunjukkan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada, hanya saja ada 

beberapa hambatan yang terjadi dalam pengelolaan SIMPEG yaitu yaitu 

jaringan yang tidak terlalu mendukung cepatnya jalan SIMPEG, belum 

adanya SOP yang sah yang mengatur pengelolaan SIMPEG,dan kurang 

efisiennya penggunaan SIMPEG sebagai Data Base untuk kepentingan 

pegawai atau dosen. Dimana kegunaan SIMPEG yaitu dapat meningkatkan 

efisiensi dan mempermudah pengolahan, pencarian dan pelaporan data 

pegawai di Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau sebagai bahan 

pertimbangan pimpinan berkaitan dengan pengembangan karir dan kinerja 

pegawainya. Karena pada dasarnya Sistem Informasi Manajemen 
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Kepegawaian dibangun sebagai sarana untuk melakukan administrasi data 

kepegawaian secara terkomputerisasi agar pengolahan data kepegawaian 

bisa terarah dan efisien. Selain itu penyimpananan data dalam bentuk 

elektronik dapat memudahkan dalam pengelolaan maupun penyediaan data 

yang lebih cepat. Dengan rancangan berbasiskanjaringan lokal (LAN) 

maupun internet, SIMPEG bisa diakses dimana saja dan kapan saja oleh 

pengguna sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Kalau dilihat dari 

segi peraturan pengelola SIMPEG sudah menjalankan tugas sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanannya masih banyak kendala 

yang dialami.  

2. Adapun hambatan dalam pengelolan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG) ini yaitu , dalam kelengkapan data yang diberikan 

pegawai belum sepenuhnya akurat, masih ada data yang tidak lengakap, 

jaringan yang kurang memadai di setiap fakultas, sehingga menyulitkan 

pegawai dalam mengakses SIMPEG, server terkadang masih mengalami 

masalah, belum adanya SOP yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan 

SIMPEG, dan kurang efisiennya penggunaan SIMPEG sebagai Data Base 

untuk kepentingan pegawai atau dosen, dimana dosen selalu mengumpulkan 

data pribadi di setiap ada keperluan. 
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6.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan penulis kepada Bagian Kepegawaian UIN 

Suska Riau adalah : 

1. Untuk lebih mengoptimalkan proses pengelolaan SIMPEG pada Bagian 

Kepegawaian UIN Suska Riau sudah seharusnya menggunakan SOP yang sah 

yang akan dijadikan acuan dalam pengelolaan Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian pada Bagian Kepegawaian UIN Suska Riau. Kemaudian harus 

melakukan perbaikan pada jaringan, karena jaringan internet merupakan hal 

yang penting dalam pengelolaan SIMPEG tanpan adanya sistem jaringan 

komputer yang bagus maka pengelolaan SIMPEG akan menjadi kendala. 

2. Dalam pengelolaan data SIMPEG seharusnya sudah lebih di Efisienkan, 

seharusnya terkait dengan keperluan pengumpulan data untuk keperluan 

pegawai atau dosen cukup diambil pada bagian kepegawaian karna pada awal 

pengisian SIMPEG sudah dikumpulkan sebelumnya. Pada saat Update data 

atau perubahan pada waktu-waktu tertentu hanya yang terbaru saja yang 

dikumplkan dan tidak meminta data-data yang sebenarnya sudah ada di 

SIMPEG. 

 

 

 

 


