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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan mengenai 

pengelolaan arsip pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten 

Kampar, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem yang digunakan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah 

(BAPENDA) Kabupaten Kampar masih manual serta belum menerapkan 

sistem kearsipan yang baru (kartu kendali). Dan masih menerapkan sistem 

kearsipan yang lama (buku agenda).  Selanjutnya sistem penataan dalam 

hal penyimpanan arsip, penemuan kembali arsip, pemeliharaan, 

penyusutan dan pemusnahan arsip belum berjalan dengan baik 

sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

2. Aspek-aspek yang menghambat proses pengelolaan kearsipan pada kantor 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dari segi sumber daya 

manusia dalam hal ini kurangnya kesadaran pegawai tentang arti 

pentingnya kearsipan dalam memberi kelancaran didalam suatu organisasi 

dan kurangnya tenaga arsiparis yang terampil dan berwawasan dibidang 

kearsipan. Kemudian kendala yang lain adalah kurangnya sarana dan 

prasrana dalam hal ini ketersediaannya masih belum cukup memadai, hal 

ini terlihat dari jumlah peralatan pendukung yang tersedia, serta tidak 

adanya ruang khusus arsip. Hal ini menyebabkan banyak arsip yang tidak 

dapat disimpan pada lemari penyimpanan dengan rapi dan akhirnya 
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menyulitkan pihak pengelola untuk dapat menemukan kembali arsip jika 

dibutuhkan kembali. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa secara 

keseluruhan sistem kearsipan pasa kantor Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Kampar masih tergolong diatas standar atau bisa dikatakan kurang 

baik. 

 

6.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian dan berdasarkan pada kesimpulan diatas 

ada hal-hal yang ingin penulis sampaikan kepada pihak Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar yaitu: 

a. Diharapkan kepada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar  

sebaiknya pada tahun berikutnya tidak manual lagi, sudah menggunakan 

system elektronik dalam pengelolaan kearsipan, terutama pengelolaan 

arsip pajak asli daerah (PAD).  

b. Penempatan arsip sangat dibutuhkan agar pengelolaan arsip berjalan 

dengan baik dan optimal sebaiknya BAPENDA menyediakan ruang 

khusus arsip beserta peralatan yang memadai, 

c. Diharapkan kepada petugas arsip hendaknya memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang penngelolaan arsip yang baik sesuai dengan posinya, 

sehingga biss berjalan dengan lancar tanpa ada kesalahan yang tidak 

diinginkan. 

Penulis menyadari, dalam penelitain yang penulis lakukan tidak 

terlepas dari kesalahan. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dari semua 
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pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. 

Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi seluruh 

pembaca. Amin.  

 

 

 


