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BAB VI 

PENUTUP 

 

Puji syukur penulis kepada Allah SWT, atas segala berkah dan 

rahmat_Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan 

baik. Laporan skripsi ini penulis susun secara terstruktual agar mudah di pelajari, 

di mengerti dan dipahami oleh pembaca. Penulis sangat berharap bahwa laporan 

skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. 

6.1. KESIMPULAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin 

pesat, terutama dalam hal teknologi informasi, laporan skripsi yang 

penulis susun mengenai aplikasi administrasi laboratorium dapat penulis 

simpulkan sebagai berikut : 

1. Telah dibuat suatu aplikasi administrasi laboratorium dengan fasilitas 

yang berupa, menu user selanjutnya menu master yang terdiri dari 

menu data pasien, data dokter, data ruangan, laporan antrian pasien, 

kemudian menu pemeriksaan yang terdiri dari menu data hasil, lalu 

menu transaksi yang terdiri dari menu data tarif, transaksi dan 

terbayar, laporan transaksi kemudian laporan terdiri dari laporan rekap 

data pasien, laporan rekap riwayat pasien dan laporan rekap transaksi 

per shift yang dibagi dua yaitu laporan rekap transaksi bpjs dan 

laporan rekap transaksi umum. 

2. Program aplikasi admnistrasi laboratorium dibuat dengan bahasa 

pemrograman PHP dengan database MySQL sehingga program 
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Aplikasi Administrasi Laboratorium ini sudah dapat digunakan 

sebagai program komputerisasi yang sudah terintegrasi ke dalam suatu 

aplikasi khusus dan bisa digunakan sebagai aplikasi pengelolaan 

administrasi. Berdasarkan hasil pengujian  dengan  uji  fungsional  

menya takan  bahwa Aplikasi Sistem Administrasi Laboratorium Pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Ngawi Berbasis Multiuser 

dapat mempermudah pihak rumah sakit dalam pengelolaan data 

administrasi laboratorium. Berdasarkan uji validitas  yang  telah  

dilakukan  didapat nilai korelasi yang menunjukkan bahwa 3 item 

nilai korelasinya dibawah nilai validitas dimana semua item valid. 

6.2. SARAN 

Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi sistem administrasi laboratorium ini berbasis LAN (Local 

Area Network) yang dapat dikembangkan lagi sesuai kebutuhan 

instalasi.  

2. Sistem aplikasi ini memiliki interface dan layanan yang masih standart 

sesuai dengan apa yang terjadi di laboratorium dan dapat 

dikembangkan lagi dengan adanya WebService yang diintegrasi 

dengan aplikasi agar menjadi lebih menarik. 

 

 

 

 


