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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Sistem Informasi Kepegawaian ini dirancang untuk mengatasi masalah 

yang masih bersifat konvensional. Hal yang sering terjadi adalah timbulnya 

kekeliruan-kekeliruan dalam mengolah suatu data mentah menjadi sebuah 

informasi serta pengerjaan yang memakan waktu yang cukup lama. 

 Dari penelitian dan analisa mengenai sistem informasi kepegawaian 

yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut: 

a. Proses pengaksesan yang berhubungan dengan kepegawaian yang dilakukan 

oleh bagian kepegawaian lebih efektif karena telah tersedia sistem informasi 

berbasis desktop yang dapat mengolah proses secara integrasi dan otomatis. 

b. Pengaksesan data pegawai yang telah terkoneksi dengan proses pekerjaan 

kepegawaian lebih efisien sehingga memudahkan bagian kepegawaian dalam 

melaksankan pekerjaannya. 

c. Tersedianya proses cuti pegawai sehingga bagian kepegawaian tidak perlu 

merekap cuti pegawai karena sudah otomatis disediakan dalam sistem 

informasi kepegawaian. 

d. Tersedianya proses pembuatan kenaikan gaji berkala kepala dan staf agar 

bagian kepegawaian mudah dalam mengurus kenaikan gaji berkala dengan 

proses yang berbeda antara kepala dan staf namun tetap menghasilkan 

rekapitulasi yang secara otomatis. 

e. Dengan adanya proses kenaikan pangkat yang menyediakan proses usulan 

hingga rekapitulasi, bagian kepegawaian tidak perlu khawatir untuk 

kehilangan data maupun lupa menyimpan data karena proses tersebut berada 

dalam satu sistem. 

f. Tersedianya proses surat tugas yaitu surat tugas provinsi dan tupoksi 

memudahkan bagian kepegawaian dan bagian OPP untuk mencetak dan tidak 
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perlu khawatir dengan format penulisan yang tidak konsisten karena proses 

ini telah diatur dalam sistem. 

g. Proses surat perintah tugas provinsi maupun tupoksi ini dapat digunakan 

untuk akses pencetakan surat perintah perjalanan dinas provinsi maupun 

tupoksi sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih efektif dan efisien serta 

proses perjalanan dinas ini dilakukan hingga keluarnya surat perintah bayar 

yang memudahkan bagian keuangan mencairkan dana untuk biaya perjalanan 

dinas dan pertanggungjawaban. 

 

5.2 Saran 

Dalam rancangan sistem yang diusulkan ini, peneliti berharap dapat 

digunakan dan dimanfaatkan dengan baik sehingga memberikan kemudahan 

pelayanan penyebaran informasi yang transparan kepada pihak yang terlibat. Oleh 

karena itu, saran yang dapat peneliti berikan dalam mendukung kemajuan sistem 

informasi kepegawaian ini antara lain : 

a. Dalam menunjang sistem informasi ini perlu disediakan komputer yang dapat 

menampung sistem ini dan perlu user yang dapat mengoperasikannya agar 

sistem dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.  

b. Untuk mendukung pengimplementasi sistem informasi kepegawaian berbasis 

desktop ini perlu adanya pelatihan dan bimbingan mengenai cara penggunaan 

sistem informasi tersebut serta diperlukannya koordinasi dan kerja sama yang 

baik dari segala pihak yang terlibat.  

c. Selama waktu penggunaan sistem perlu dilakukan perawatan terhadap 

komponen pendukung dalam pengimplementasian sistem termasuk komputer 

baik untuk perawatan perangkat fisik maupun perangkat lunaknya. Sehingga 

komputer sebagai komponen pendukung dalam pengimplementasian sistem 

untuk bebas dari hal-hal yang dapat menghambat kinerja dan merusak sistem.  

d. Selama pengimplementasian sistem informasi tersebut, perlu dilakukan 

salinan data untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan hal-hal yang 

tidak diinginkan. 

  


