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BAB V 

KESIMPULAN dan SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan di PT. Wahana Nila 

Prima, dapat disimpulkan bahwa untuk merancang suatu input dan output yang baik 

diperlukan data- data yang memadai. Untuk menghasilkan tampilan dan laporan yang 

terkomputerisasi diperlukan adanya perancangan database. 

Kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan ini, adalah 

1. Dengan penggunaan mesin pencatat waktu, dapat meminimalkan kecurangan 

yang dilakukan oleh karyawan saat melakukan absensi. 

2. Sistem baru yang dirancang menghasilkan data yang terintegrasi antara Bagian 

Personalia yang membuat data karyawan dan Bagian Keuangan yang membuat 

data gaji/upah. 

3. Sistem baru memastikan hanya orang- orang yang memiliki hak dan wewenang 

yang dapat merubah data karyawan dan data penggajian/ pengupahan dalam 

database. 

4. Penggunaan sistem baru dapat meminimalkan penggunaan kertas sehingga tidak 

terlalu banyak dokumen tercetak. 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba memberikan 

saran yang diharapkan dapat berguna bagi PT Wahana Nila Prima dalam melakukan 

penyimpanan data karyawan dapat terintegarasi dengan penghitungan gaji/upah 

karyawan.  
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Saran yang dapat diberikan dari pembahasan ini, adalah 

1. Bahwa perusahaaan di masa yang akan datang perlu memikirkan 

pengembangan sistem yang lengkap dan terintegrasi dengan sistem lainnya. 

Misalkan : sistem informasi penggajian ini dapat dikembangkan menjadi sistem 

informasi sumber daya manusia, yang mencakup kegiatan keseluruhan dari 

Bagian Personalia, seperti: penyeleksian karyawan baru, perekrutan, pelatihan, 

dan penilaian kinerja. 

2. Dalam penerapan sistem yang dibuat ini sebaiknya didukung dengan kebutuhan 

akan alat- alat Bantu guna meningkatkan kinerja dari karyawan. 

3. Perlu diadakan pelatihan (training) bagi karyawan yang mengoperasikan sistem 

ini agar diperoleh kesiapan dari karyawan yang bersangkutan. 

4.  Perlu adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas dari karyawan yang 

terlibat dan kerja sama dari bagian masing- masing untuk membantu 

keberhasilan dari sistem yang diusulkan.  
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