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BAB IV  

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

  Observasi dilaksanakan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor yang 

 beralamatkan Jalan Bersih No. 1, Cibinong, Kabupaten Bogor 16914. Karya 

 ilmiah ini berjudul “Analisis Disiplin Kerja Arsiparis Pada Kantor Pemerintah 

 Kabupaten Bogor”. Dari hasil observasi tersebut penulis mendapatkan serta 

 menarik kesimpulan yang didapat dari pengalaman selama melaksanakan PKL. 

 Berikut adalah beberapa kesimpulan yang didapatkan oleh penulis, yaitu :  

1. Arsiparis merupakan profesi yang bertanggung jawab dan bertugas atas 

pengelolaan masalah arsip yang ada pada perusahaan, untuk itu diperlukan 

arsiparis yang memiliki keterampilan, ketelitian serta kerapian. 

2. Disiplin kerja arsiparis yang baik akan memberikan kelancaran dalam 

proses mengelola arsip dan dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan 

maksimal. Namun yang terjadi pada arsiparis Kantor Pemerintah Kabupaten 

Bogor adalah : a) Arsiparis terlambat masuk kantor. b) Penundaan 

penyimpanan arsip pada lemari arsip. 

3. Arsiparis yang disiplin akan melaksanakan pengelolaan arsip dengan cepat, 

cermat dan tepat waktu. 

4. Seorang arsiparis perlu memilik disiplin kerja  yang akan membawa dampak 

positif dan tercapainya administrasi kantor dan perusahaan yang baik. 
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B. Saran-saran 

  Berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada Kantor Pemerintah 

 Kabupaten Bogor terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai 

 berikut : 

 1. Bagi Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor 

a. Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperhatikan tentang 

disiplin kerja arsiparis dan indikator dari disiplin kerja dalam perusahaan. 

b. Memberikan pengawasan dan perhatian pada arsiparis dan pegawai 

lainnya agar dapat melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan. 

2.  Bagi Arsiparis Kantor Pemerintah Kabupaten Bogor 

a. Dapat menerapkan disiplin kerja arsiparis di dalam perusahaan 

khususnya pada kegiatan mengelola arsip. 

b. Mengikuti serta taat pada peraturan yang berlaku dalam mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditentukan. 

c. Berinisiatif untuk mengerjakan tugas sesuai dengan standar operasional 

prosedur yang telah ditentukan. 

3.  Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menjadikan hasil observasi ini sebagai pembelajaran tentang 

disiplin kerja arsiparis kedepannya. 

b. Menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya. 


