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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Setelah melakukan penelitian pada Bappeda Kota Metro, penulis 

menarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini sudah tercapai 

dimana telah dihasilkannya sebuah aplikasi berbasis web sesuai dengan 

penelitian ini yaitu membuat aplikasi pelacakan surat pada Bappeda Kota 

Metro berbasis web. 

Pada sistem pelacakan surat pada Bappeda Kota Metro memiliki 

beberapa kendala dalam pelacakan surat masuk, dimana petugas harus 

mencari data surat yang masuk yang di tulis atau diarispkan di dalam 

buku besar sebelum surat tersebut dikirim kebagian atau bidang terkait. 

Sehingga penulis merancang sebuah aplikasi pelacakan surat pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro 

berbasis web, yang dapat menginputan data-data surat berupa; nomor 

surat, disposisi tujuan, dll. Data tersebut akan di proses secara otomatis 

dan dikirim langsung ke bagian sekretaris sekretariat Bappeda Kota 

Metro, yang dimana surat tersebut nantinya akan diproses kembali untuk 

mendapatkan proses status ke bagian yang dituju. 

Fungsi dilakukannya perancangan aplikasi pelacakan surat pada 

Bappeda kota metro berbasis web ini adalah untuk mempermudah 

pengecekan data surat apakah sudah diterima, diproses, atau surat telah 

selesai. Aplikasi pelacakan surat pada Bappeda Kota Metro berbasis web 

yang dirancang oleh penulis memiliki beberapa kelebihan bagi 

penggunanya, kelebihan tersebut antara lain dengan tersedianya : 

(a) Mampu memberikan menu bagi pengirim surat untuk mengirim surat pada 

Bappeda Kota Metro tanpa harus datang ke kantor Bappeda. 

(b) Mampu memberikan keterangan bahwa surat sudah diterima, diproses, 

atau selesai. 

(c) Mampu menginput data surat, seperti : nomor surat, disposisi tujuan, file 

scan surat, dan perihal surat. 

(d) Data tersimpan ke dalam database secara otomatis, sehingga pencarian 

data surat dapat dilakukan dengan waktu yang seefesien mungkin. 
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B. Saran 

 

Website aplikasi pelacakan surat pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro yang dirancang oleh 

penulis ini tentunya memiliki kelemahan pada sistemnya, kelemahan 

tersebut antara lain yaitu untuk menggunakan sistem aplikasi pelacakan 

surat, pengirim surat pertama kali harus membuat akun terlebih dahulu 

pada sekretaris. Oleh karena itu disarankan kepada penelitian selanjutnya 

untuk dapat melengkapi kekurangan tersebut pada aplikasi pelacakan 

surat pada Bappeda Kota Metro. 


