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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat penulis ambil berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan berdasarkan pada bab – bab sebelumnya dan dari hasil observasi 

serta analisis terhadap rancangan sistem informasi manajemen kepegawaian 

berbasis web pada PT. Massada Komunikasi, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

a) Sistem informasi manajemen kepegawaian pada PT. Massada Komunikasi 

dibuatkan dengan menggunakan ASP.Net, menggunakan database Sql 

Server 2008 R2. Sistem ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:  

1. Laporan hasi rekap data pegawai. 

2. Laporan habis masa kontrak kerja pegawai. 

3. Laporan cuti tiap pegawai atau tiap periode. 

4. Laporan akomodasi pegawai. 

b) Di dalam PT. Massada Komunikasi terdapat beberapa yang terlibat dalam 

menggunakan sistem informasi manajemen kepegawai, di dalam sistem 

terdapat user akses diantaranya :  

1. User 

2. Admin 

3. Super Admin 
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c) Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan data 

diantaranya yaitu : 

1. Data Pegawai 

2. Data Aset 

3. Data Kontrak Pegawai 

4. Data Cuti Pegawai 

5. Data Akomodasi dan Bukti Akomodasi 

6. Data peminjaman Aset dan Pengembalian Aset 

d) Database yang digunakan adalah Sql Server 2008 R2 yang jadi dasar 

pertimbangan. Karena, perusahaan menyesuaikan sistem yang 

sebelumnya, agar tidak menyulitkan dalam pemeliharaan.   

e) Berdasarkan hasil UAT 98.9 % fungsi utama sudah terpenuhi. 

Berdasarkan hasil tersebut pengguna sudah bisa menerima sistem. 

Terdapat beberapa fungsi yang diminta user untuk dijadikan next iteration. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis ingin 

memberikan saran mengenai pertimbanngan yang dapat dijadikan masukan untuk 

rancangan aplikasi berbasis web manajemen kepegawaian pada PT. Massada 

Komunikasi. 

Adapun saran – saran tersebut antara lain : 

a) Penambahan modul di sistem informasi manajemen kepegawaian  

sehingga sistem menjadi lebih besar. Yaitu terintegrasi dengan modul 
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penggantian uang kesehatan pegawai, dan trainning. Dan terdapat 

penambahan modul yaitu modul untuk membina hubungan anatara 

management dengan karyawan. 

b) Rancangan web aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian tidak 

hanya di upload  di hosting tertentu, tetapi web aplikasi sistem informasi 

manajemen kepegawaian dapat di hosting dimana saja. Sehingga, 

memudahkan user dalam mengakses web tersebut dimanapun dan 

kapanpun. 

Demikian kesimpulan dan saran yang penulis sampaikan. Semoga 

rancangan sistem ini dapat menjadi solusi dalam meningkatkan atau 

mengembangkan kinerja sistem manajemen kepegawaian pada PT. Massada 

Komunikasi. 
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