
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari uraian dan kesimpulan sistem informasi penggajian pegawai di 

SDN.64 Pangkalpinang di atas dapat diuraikan beberapa kesimpulan yaitu : 

a. Data-data yang berkaitan dengan penggajian pegawai di 

SDN.64Pangkalpinang dapat tersusun dalam sebuah database, dengan sistem 

ini mempermudah dalam pengolahan dan pencarian data. 

b. Mempercepat dan mempermudah dalam memberikan informasi secara 

terbuka mengenai detail penggajian yang berupa slip gaji. 

c. Dengan sistem ini dapat memberikan informasi laporan penggajian pegawai 

di SDN. 64 Pangkalpinang, sehingga mempermudah dalam mengelola data. 

d. Dengan analisa dan perancangan aplikasi ini mempermudah pegawai SDN. 

64 Pangkalpinang untuk mengetahui laporan penggajian. 

e. Memberikan wawasan kepada para guru akan system informasi, sehingga 

dapat beradaptasi dengan kemajuan Teknologi Informasi 

f. Dengan disajikannya berbagai bentuk laporan yang sesuai dengan kebutuhan, 

akan didapatkan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. 

5.2 Saran 

Dari hasil riset yang dilakukan, maka penulis memberikan saran yang 

mungkin dapat berguna untuk mengimplementasikan sistem informasi penggajian 

pegawai yang ada di SDN.64 Pangkalpinang antara lain : 

a. Diperlukan peningkatan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan 

perangkat komputer yang memadai. 

b. Sebaiknya diperlukan admin untuk mengelola informasi dan pemeliharaan 

penggajian pegawai, yang diberi tanggung jawab menanganinya dengan 

sebaiknya terlebih dahulu diberikan petunjuk dan pelatihan pengoperasian 

agar nantinya aplikasi ini dapat beroperasi secara maksimal dan optimal. 

c. Sebaiknya sistem informasi penggajian karyawan ini dapat dikembangkan 
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dengan menambah fasilitas keamanan untuk menjaga data-data penting dan 

pribadi . 

d. Kerjasama anatar pegawai sangat diperlukan untuk tercapainya sistem 

informasi penggajian yang lebih baik. 

e. Pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras sebaiknya dilakukan 

secara teratur, untuk menghindari kerusakan yang fatal. 

f. Didalam pengoperasian komputer sebaiknya yang menangani 2 orang karena, 

apabila yang berwenang mengoperasikan komputer hanya satu orang saja, 

pegawai, atau pimpinan akan sulit meminta data ketika mereka sangat 

membutuhkan informasi sedangkan orang yang mengoperasikan komoputer 

sedang tidak ada ditempat, jadi diperlukan orang lebih dari satu agar ada yang 

memback up jika yang lain sedang berhalangan hadir. 

g. Data yang kurang lengkap sebaiknya ditambah dan diarsipkan agar bisa 

digunakan untuk masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


