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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan berbagai uraian yang telah penulis kemukakan pada bab 

terdahulu, maka pada bab terakhir ini penulis mengemukakan  kesimpulan 

tentang sistem penyimpanan arsip elektronik yang telah diterapkan pada PT. 

Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru sebagai berikut : 

1. Sistem pengarsipan yang dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 

Kantor Wilayah Pekanbaru ini menggunakan sistem otomasi atau sistem 

komputerisasi. 

2. Di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru jenis 

sistem penyimpanan berdasarkan nomor polis pelanggan ataupun tanggal 

masuk dokumen tersebut pada (SAE). 

3. Untuk pengamanan dokumen polis di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 

Kantor Wilayah Pekanbaru yaitu dengan menggunakan  sistem arsip 

elektronik (SAE) yang diserahkan/dikirim oleh Kantor Pusat, sehingga 

dijamin keamanannya. 

4. Dengan menggunakan sistem arsip elektronik (SAE) dapat mempermudah 

proses pengubahan data secara langsung pada pemegang polis, hanya 

dengan membuka web (SAE). 

5. Proses pengarsipan dokumen yang di arsip oleh PT. Asuransi Jiwasraya 

(persero) Kantor Wilayah Pekanbaru yaitu dengan komputer dengan 
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dilengkapi metode scanning kedalam aplikasi sistem arsip elektronik 

(SAE). 

6. Kendala yang dihadapi pada di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor 

Wilayah Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem penyimpanan arsip 

elektronik (SAE) masih terdapat kekurangan diantaranya sistem eror serta 

keterbatasan jaringan. 

Dengan adanya sistem penyimpanan arsip elektronik (SAE) yang telah 

diterapkan di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru ini, 

dapat mempermudah serta meringankan pekerjaan pegawai dalam pengelolaan 

kearsipan. Serta dalam penyajian dokumen yang dibutuhkan oleh nasabah juga 

lebih cepat dalam penemuannya lebih efesiensi waktu pencarian dokumen. 

 

4.2. Saran    

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di PT. Asuransi 

Jiwasraya (persero) Kantor Wilayah Pekanbaru, dapat disampaikan beberapa 

saran yang mungkin dapat digunakan dalam pelaksanaan kegiatan kearsipan 

pada perusahaan tersebut : 

1. Dalam proses pengiriman dokumen kedalam Sistem Arsip Elektronik 

memerlukan jaringan, maka dari hal tersebut hendaknya perusahaan 

mengoptimalkan proses jaringan. 

2. Untuk proses upload dokumen kekantor pusat Jakarta ini tidak terdapat 

pemberitahuan upload secara langsung, sehingga pegawai harus mengecek 

lagi dan hal tersebut dapat menghambat proses kerja lainnya. Oleh karna 

itu, dalam aplikasi Sistem Arsip Elektronik (SAE)  perlu diberikan 
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pemberitahuan (notifikasi) upload dokumen didalam aplikasi Sistem Arsip 

Elektronik (SAE) tersebut. 

3. Dengan adanya aplikasi sistem Arsip Elektronik (SAE) ini, lebih 

memudahkan pegawai yang bekerja di PT. Asuransi Jiwasraya (persero) 

Kantor Wilayah Pekanbaru. Namun, akan lebih baik lagi jika sistem 

tersebut juga seimbang dengan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. 

Sehingga pelayanan kepada nasabah akan lebih maksimal dengan adanya 

sistem penyimpanan arsip elektronik ini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


