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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada sistem perparkiran UKM, 

penulis menyimpulkan bahwa sistem perparkiran UKM yang berlaku sekarang 

kurang baik. Penyebab sistem perparkiran kurang baik adalah :  

- Ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab pada uraian jabatan untuk 

petugas pos parkir dan pihak keamanan. 

- Ketidakjelasan prosedur yang berlaku khususnya prosedur pintu masuk. 

 

Hal-hal tersebut di atas menyebabkan timbulnya masalah-masalah yaitu :  

- Adanya orang selain pegawai UKM, mitra usaha dan tamu yang 

diperbolehkan masuk melalui Pos GAP. 

- Tanda pengenal pegawai UKM yang digunakan oleh orang lain. 

- Pegawai UKM dan mitra usaha yang tidak membawa tanda pengenal tetap 

diperbolehkan masuk melalui Pos GAP dengan diberikannya kartu parkir 

sebagai pengganti kartu pengenal. 

- Mahasiswa yang tidak membawa kartu pengenal tetap diperbolehkan 

masuk melalui Pos GAP dengan diberikannya kartu parkir sebagai 

pengganti kartu pengenal. 

- Asisten laboratorium/dosen yang adalah mahasiswa diperbolehkan 

memarkirkan kendaraannya di tempat parkir pegawai. 

- Pengendara yang mengaku dirinya adalah tamu diperbolehkan masuk 

UKM. 

 

Dengan adanya masalah-masalah yang terjadi, seharusnya pihak UKM 

melakukan perbaikan-perbaikan pada uraian jabatan, prosedur-prosedur dan 

dokumen-dokumen yang digunakan. 
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6.2 Saran 

6.2.1 Saran untuk UKM 

Saran yang diberikan oleh penulis untuk mengatasi masalah-masalah yang 

terjadi pada sistem perparkiran UKM adalah : 

1. Uraian jabatan untuk petugas pos parkir saat ini belum terdapat pemisahan 

secara jelas antara tugas, tanggung jawab dan wewenang. Oleh karena itu 

penulis mengusulkan pemisahan antara tugas, tanggung jawab dan 

wewenang. 

2. Prosedur-prosedur perparkiran yang tidak jelas menimbulkan masalah-

masalah. Oleh karena itu, penulis melakukan perbaikan-perbaikan pada 

prosedur dan membuat prosedur tambahan. 

3. Penulis merancang dokumen-dokumen tambahan yang disesuaikan 

dengan usulan prosedur yang dibuat. 

4. Sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna sistem tentang 

adanya perubahan-perubahan dalam hal pengaturan perparkiran. 

5. Sebaiknya diadakan training bagi petugas pos parkir sebelum mulai 

bekerja. 

 

6.2.2 Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut 

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap sistem komputerisasi 

yang digunakan pada perparkiran. Sistem komputerisasi yang dibutuhkan 

perparkiran UKM adalah sistem komputerisasi yang dapat memberikan 

informasi jumlah kendaraan yang masuk UKM. Jika jumlah kendaraan 

yang masuk UKM lebih besar daripada kapasitas lahan parkir yang 

tersedia, petugas pos parkir akan memberitahukan kepada pihak keamanan 

untuk memasang tanda bahwa parkir telah penuh. 
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