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BAB VI 

PENUTUP 

 

Setelah diuraikan secara terinci permasalahan dan pembahasan pada bab 

sebelumnya, maka pada bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dan saran 

yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit Umum 

Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten untuk menerapkan Aplikasi Sistem 

Kepegawaian ini.  

6.1 KESIMPULAN 

Adapun kesimpulan dari laporan skripsi Aplikasi Sistem 

Kepegawaian Pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro 

Klaten yang penyusun tulis adalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini dapat melakukan pemantauan data semua karyawan secara 

detail & terinci .  

2. Sistem ini juga dapat memberikan laporan tentang status karyawan 

beserta hak-hak yang harus mereka peroleh sebagai karyawan. 

3. Dengan diaplikasikannya sistem komputerisasi ini maka pengolahan data 

karyawan, kepangkatan, kenaikan gaji, tunjangan dan masa pensiun 

sudah bisa diinput dengan aplikasi ini oleh pihak rumah sakit dan akan 

mengurangi terjadinya kesalahan dalam mengelola data karyawan. 

6.2 SARAN  

Adapun saran-saran kepada pihak Rumah Sakit Umum Pusat dr. 

Soeradji Tirtonegoro Klaten demi kemajuan dalam memberika data & 
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laporan kepada karyawan maupun kepada Manajemen Rumah Sakit. 

Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1. Dengan adanya sistem komputerisasi di Kepegawaian ini diharapkan 

petugas yang bersangkutan khususnya di bagian yang berkaitan dengan 

karyawan menyesuaikan dengan sistem yang telah ada. 

2. Mengingat sistem yang dibuat saat ini masih sangat sederhana, kiranya 

Rumah Sakit Umum dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten masih  perlu 

mengembangkan sistem tersebut lebih baik & sempurna lagi sesuai 

kebutuhan Rumah Sakit sehingga kebutuhan yang dibutuhkan dapat 

tersaji dengan cepat dan tepat. 

Laporan Skripsi yang disusun memang belum sempurna, sadar akan hal 

tersebut, oleh sebab itu, dengan sangat terbuka menerima kritik atau saran yang 

bersifat membangun sehingga dapat menyempurnakan hasil dari laporan Skripsi 

yang di susun. 
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