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BAB V

PENUTUP

5.1       KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dan penjelasan pada bab-bab sebelumya, serta

analisa dan perancangan sistem yang dibuat, maka Penulis dapat menarik

kesimpulan antara lain sebagai berikut:

a. Pada sistem yang lama data-data pegawai  disimpan pada folder yang tidak

beraturan sehingga banyak terdapat kerangkapan (redudansi) data.  hal ini

dapat mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan dalam penerimaan dan

pencarian data yang berhubungan dengan data-data penggajian pegawai,

sehingga mengakibatkan kinerja yang ada menjadi tidak efektif.

b. Aplikasi Sistem informasi Penggajian Pegawai pada SMA Negeri 1 Bakam

menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Net karena dengan

menggunakan program Microsoft Visual Basic .Net dapat diciptakan sistem

informasi yang sangat mudah untuk dipahami sebagai media informasi yang

sangat efisien.  Dan juga program aplikasi ini di dukung dengan Microsoft

Acces 2007 sebagai databasenya.

c. Data-data yang berhubungan dengan penggajian pegawai dapat tersimpan

dalam suatu database secara elektronik, sehingga akan memudahkan dalam

melakukan pengambilan data kembali.

d. Dengan program aplikasi ini semua data yang bersangkutan dengan kegiatan

pengolahan data gaji pegawai dapat terpelihara, keefektifan serta keefisienan

waktu dapat tercapai dengan baik, karena program aplikasi ini merupakan

penyederhanaan dari bentuk-bentuk dokumen atau media pengarsipan secara

manual berupa kertas-kertas menjadi file-file yang tersimpan dalam media

penyimpanan di komputer.
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5.2      SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan  sehubungan dengan Aplikasi Sistem

Informasi Penggajian Pegawai ini adalah sebagai berikut:

a. Hal penting yang perlu diperhatikan dengan adanya sistem baru adalah

melakukan perawatan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras dengan

baik sehingga sistem bisa berjalan dengan baik.

b. Penggunaan program aplikasi pengolahan data penggajian pegawai ini

sebaiknya dilakukan oleh operator dari pihak sekolah yang ditunjuk secara

khusus, karena dalam program aplikasi ini terdapat data-data penggajian

pegawai yang cukup penting, sehingga dapat mengurangi kemungkinan

terjadinya manipulasi data yang tidak diinginkan.

c. Diperlukannya personil untuk maintenance/menguasai masalah hardware

maupun software agar terhindar dari masalah-masalah yang merugikan

sekolah.

d. Untuk menjaga agar data di database selalu up to date maka sebaiknya

menghapus data-data yang sudah tidak diperlukan agar tidak terjadi

penumpukan data.


