
BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai 

Administrasi Kearsipan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Kampar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

administrasi kearsipan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Kabupaten Kampar dikategorikan kurang baik. 

Pada tahap penciptaan arsip dan penggunaan arsip dikategorikan baik 

berdasarkan jawaban responden, presentase rata-rata kualitatif yang berjumlah 

73% atau berada pada interval 61-80%. Namun pada tahap pemeliharaan arsip, 

penyusutan dan pemusnahan arsip dikategorikan tidak baik. Menurut analisa 

peneliti masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menghambat kelancaran 

dalam administrasi kearsipan antara lain: 

1. Pegawai tidak menyusun arsip berdasarkan nomor atau abjad, sehingga 

sulit ditemukan bila dibutuhkan sewaktu-waktu. 

2. Kurangnya pemeliharaan arsip sehingga masih banyak ditemukan arsip 

yang dalam kondisi rusak/cacat. 

3. Kurangnya sarana penyimpanan arsip sehingga sebagian arsip ditumpuk 

dilantai atau dibawah meja pegawai. 
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4. Terjadi penumpukan arsip yang sudah inaktif karena belum dipindahkan 

dan tidak dimusnahkan secara rutin, sehingga menyebabkan terbatasnya 

tempat penyimpanan arsip baru yang masih aktif. 

5. Tidak ada pegawai yang khusus bertugas mengelola arsip perizinan. 

 

6.2 Saran 

Dari hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti mencoba 

memberikan beberapa saran atau masukan yang mungkin bisa bermanfaat dalam 

meningkatkan Administrasi Kearsipan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar sehingga nantinya bisa berjalan lebih 

maksimal. 

Adapun beberapa saran/masukan dari peneliti, antara lain : 

1. Diharapkan dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) 

petugas yang menangani kearsipan, melalui diklat-diklat dan pelatihan-

pelatihan kearsipan serta membaca pedoman dalam pengarsipan sehingga 

nantinya Administrasi Kearsipan pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar dapat berjalan lebih 

efektif dan efisien. 

2. Menambah petugas arsiparis yang mengerti menangani kearsipan, 

terutama untuk Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang tidak 

memiliki petugas arsiparis. 

3. Untuk mengoptimalkan administrasi kearsipan pada Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar perlu 

ditingkatkan lagi sarana dan prasarana kearsipan 
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4. Agar penumpukan arsip tidak terjadi kembali, diharapkan Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kampar 

melakukan penyusutan dan pemusnahan arsip secara berperiodik dan 

mengikuti prosedur penyusutan dan pemusnahan arsip. 

5. Diharapkan kesadaran dari pegawai bahwa arsip begitu penting dan harus 

dijaga dengan baik. 

6. Komunikasi, koordinasi dan pengawasan antara pimpinan dengan petugas 

arsiparis harus lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat terciptanya suatu 

kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugas sebagai arsiparis. 

Mudah-mudahan dengan beberapa saran diatas, diharapkan Administrasi 

Kearsipan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal 

Kabupaten Kampar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Sehingga tidak ditemui 

lagi masalah dan kendala-kendala dalam kearsipan dikemudian hari. 

 


