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BAB V 

PENUTUP 

 

 5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk merancang dan menerapkan sistem informasi 

yang baik yang dibutuhkan pada PT. Tandi Tirta Mas divisi HRD dengan 

menggunakan metode model driven. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Sistem lama yang secara manual pada PT. Tandi Tirta Mas  memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu misalnya saja bagian HRD kesulitan dalam 

mengontrol masa kontrak karyawan karena karyawan ada lebih dari 100 

orang yang harus dikontrol dan system pencatatan masa kontrak yang 

sebatas dicatat dibuku tulis, sehingga pengendaliannya menjadi kurang, 

perhitungan gaji selama ini masih menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel, sehingga mudah terjadi kesalahan hitung dan user dituntut harus 

memahami Ms. Excel, karena perhitungannya masih manual 

menggunakan Ms. Excel, maka celah untuk melakukan tindak 

kecurangan, terutama dalam perhitungan gaji menjadi lebih besar, 

proses pengolahan data membutuhkan waktu yang cukup lama 

sehingga membutuhkan waktu. 
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2. Scope pengembangan sistem adalah pada: divisi HRD khususnya pada 

khususnya pada absen karyawan, kontrak kerja, perhitungan gaji, 

kontrol tindak kecurangan. 

3. Sistem yang telah dirancang akan dapat memberikan kemudahan, 

meningkatkan efisiensi waktu dan efektivitas kinerja, tepat dan akurat 

dalam pencarian informasi, tepat waktu dalam proses pelaporan, 

meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, khususnya divisi 

HRD. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah: 

1). Sebaiknya pihak PT. Tandi Tirta Mas menerapkan penggunaan sistem 

komputerisasi ini sebagai ganti sistem manual yang lama untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasi sehari-

harinya. 

2). Data dan informasi yang dihasilkan dari sistem ini, sebaiknya 

diimplementasikan lebih pada prakteknya lagi, misalnya dengan 

merancang sistem komputerisasi dalam bentuk RAD. 

 

 


	HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS
	HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
	MOTTO DAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR TABEL

	ABSTRAK
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Manfaat Penulisan
	1.5. Kerangka Pikir Penelitian

	BAB II
	LANDASAN TEORI
	2.1. Sistem Informasi
	2.1.1. Pengertian Sistem
	6.1.2 Pengertian Informasi

	2.2. Pengembangan Sistem
	2.3. Basis Data
	2.3.1 Pengertian Basis Data

	2.4. Desain Sistem
	2.5. Sistem Informasi Manajemen
	2.6. Rekrutmen Karyawan
	2.7. Human Resource Development
	2.8. Pajak Penghasilan 21
	2.8.1. Pengertian Pajak
	2.8.2. Pengertian PPh Pasal 21
	2.8.3. Tarif Pajak


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1. Objek Penelitian
	3.1.1. Gambaran Umum Perusahaan

	3.2 Jenis Data
	3.2.1. Data Kuantitatif
	3.2.2. Data Kualitatif

	3.3 Sumber Data
	3.3.1 Data Primer
	7.3.2 Data Sekunder

	3.4 Teknik Pengumpulan Data
	3.5 Metode Analisis Data
	3.6 Flowchart
	3.6.1. Flowchar Penerimaan Karyawan
	3.6.2 Flowchart Masa Kerja Karyawan
	3.6.3 Flowchart Pemberian Upah Karyawan Pabrik atau Buruh
	3.6.4 Flowchart Pemberian Gaji Bulanan Staff Tetap


	BAB IV
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1. Mengidentifikasi masalah yang ada dalam perusahaan PT. Tandi Tirta Mas.

	Tabel 3.   Matriks Analisis Permasalahan (Matriks Sebab Akibat)
	4.2. Identifikasi system requirement atau kebutuhan sistem sesuai dengan  permasalahan yang ada.
	4.3. ERD (Entity and Relationship Diagram)

	Tabel 5. Entitas dan Primary Key (PK)
	Gambar 7. ERD PT. Tandi Tirta Mas
	4.3. Desain proses
	4.3.1. Konteks Diagram
	4.3.2. Dekomposisi
	4.3.4. Desain interface


	BAB V
	PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	5.2. Saran

	DAFTAR PUSTAKA

