
BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai  “Efektivitas Absensi Fingerprint Dalam

Kedisiplinan Pegawai Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Latihan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan” dengan jumlah responden 46 Orang. Maka penulis

mengemukakan beberapa simpulan dan memberikan saran sebagai berikut :

A. Simpulan

Penerapan sistem absensi fingerprint yang dilakukan oleh kantor Badan

Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

dikatakan tidak efektif dalam kedisiplinan pegawai, karena masih ada pegawai

yang tidak disiplin dalam hal ketepatan jam masuk kantor dan masih ada pegawai

yang keluar kantor saat jam kerja berlangsung. Namun dalam hal menyelesaikan

pekerjaan pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan sudah baik, karena pegawai selalu mengusahakan

setiap pekerjaan yang diberikan oleh atasan dapat terselesaikan dengan tepat pada

waktunya.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat

memberikan saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perlu penghapusan toleransi  keterlambatan  maksimal satu jam dari jam

ketentuan masuk kerja, karena kebijakan tersebut membuat pegawai kurang

menghargai ketepatan waktu masuk jam kerja. Alas an kebijakan tersebut

dikarenakan pegawai ada yang berasal dari Bandar Lampung tidak bisa

dijadikan alas an untuk seseorang terlambat masuk kerja. Seharusnya pegawai

yang berasal dari Bandar Lampung bisa lebih mengatur waktu keberangkatan

kerja mereka sehingga tidak ada lagi satupun pegawai yang terlambat masuk

kerja.

2. Selanjutnya, masih perlu pembinaan menggunakan maupun mengoperasikan

sistem absensi fingerprint kembali. Mengingat masih ada pegawai yang

merasa kesulitan dalam menggunakan sistem absensi fingerprint dan kesulitan

dalam mengoperasikan mesin absensi fingerprint.

3. Harus diadakannya pengawasan lebih ketat oleh atasan terutama saat jam kerja

sedang berlangsung. Karena hasil dari kuisioner maupun hasil wawancara

mengatakan bahwa masih ada pegawai yang keluar kantor saat jam kerja

berlangsung. Meskipun ada kebijakan bila memang tidak ada pekerjaan yang

sedang tidak dikerjakan boleh keluar kantor, seharusnya kebijakan tersebut

tidak diterapkan.


