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BAB VI 
 

PENUTUP 
 
 
  Sebelumnya penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

laporan Skripsi ini dengan baik dan benar. Laporan Skripsi ini penulis susun 

terstruktur dan terencana agar mudah dipelajari, dimengerti dan dipahami oleh 

pembaca yang budiman. 

Penulis sangat berharap bahwa Skripsi ini suatu saat bermanfaat bagi kita 

semua, khususnya bekal berharga bagi kelangsungan masa depan penulis yang 

penuh tantangan dan harapan yang gemilang. 

Pada akhirnya kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis tunggu 

demi kesempurnaan Laporan Skripsi ini, Penulis mohon maaf apabila dari seluruh 

Laporan Skripsi ini ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan dihati pembaca 

yang budiman. 

6.1 KESIMPULAN 

Dalam proses akhir mengenai Komputerisasi Sistem Pengarsipan 

Administrasi pada Kantor Kelurahan Kelurahan Gedongan, Colomadu 

Kabupaten Karanganyar, dari hasil analisa pada bab-bab sebelumnya 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem Pengarsipan Administrasi yang diterapkan pada kantor 

Kelurahan Gedongan dapat menghasilkan informasi sebagai 

berikut: Data Penduduk, Data Kelahiran, Data Penduduk Datang, 
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Data Pindah Penduduk, Data Surat Kelahiran, Data Surat 

Kematian, Data Surat Nikah, Data Surat Pengantar dan Data 

Monografi Desa yang dilakukan secara terkomputerisasi. Adapun 

laporan-laporan yang dihasilkan dari pengolahan data layanan 

administrasi penduduk di kelurahan Gedongan, Colomadu 

Kabupaten Karanganyar meliputi : Laporan Data Penduduk, 

Laporan Penduduk Datang, Laporan Pindah Penduduk, Laporan 

Data Kelahiran, Laporan Data Kematian, Laporan Surat Pengantar, 

Laporan Monografi Desa. 

2. Sistem Pengarsipan Administrasi yang diterapkan pada kantor 

Kelurahan Gedongan memerlukan database Data.  

3. Pembuatan Laporan secara terkomputerisasi akan lebih cepat dan 

efisien dibanding pembuatan laporan secara manual dan laporan 

bisa langsung dicetak sesuai dengan kebutuhan. 

4. Aplikasi program administrasi kalurahan ini menggunakan sistem 

Multi User, dimana tabel didalam database bisa diakses oleh user 

dalam waktu bersamaan. Namun karena fungsi dan tugas masing-

masing user berbeda, maka Hak Akses masing-masing user 

dibatasi sesuai bagian masing-masing user. 
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6.2 SARAN 

1. Sebaiknya pengolahan data Sistem Pengarsipan Administrasi 

penduduk di kelurahan Gedongan yang masih manual dapat segera 

dilakukan secara terkomputerisasi agar bisa menghemat waktu, 

teliti dan tepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja. 

2. Perlu diadakannya komputer pada tiap-tiap bagian sehingga dapat 

ditambahkan LAN  yang bertujuan untuk memudahkan 

pengolahan data pada tiap bagian. 

3. Mempersiapkan tenaga yang terampil dan mahir untuk 

mengoperasikan sistem komputer yang akan dijalankan. Tenaga 

terampil tersebut diambil dari dalam kantor sendiri dengan 

melakukan pendidikan terlebih dahulu maupun mendatangkan 

tenaga terampil dari luar kantor.                      

 
 


