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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Teknologi informasi semakin berkembang pesat dewasa ini. Hampir 

semua aspek usaha dan bisnis menerapkan sistem informasi dalam kegiatan 

operasionalnya. Sistem informasi menjadi sangat berguna dalam membantu 

kegiatan operasional perusahaan yang membutuhkan efektifitas dan efisiensi kerja 

yang tinggi.  

Apabila sistem manual dirasa sudah tidak dapat mengakomodasi kegiatan 

operasional perusahaan, maka sudah tentu sistem informasi terkomputerisasi yang 

dapat menutupi kekurangan sistem yang sedang berjalan merupakan suatu 

kebutuhan yang mutlak. 

 Dengan dibuatnya sistem informasi penggajian dan pengupahan ini 

diharapkan banyak membantu mengatasi permasalahan PT. Sinar Jatimitra yang 

meliputi pengelolaan absensi, perhitungan gaji karyawan, pencatatan transaksi 

pengiriman, perhitungan upah sopir, pengelolaan database kepegawaian serta 

penyajian laporan-laporan yang dibutuhkan bagi perusahaan. 

 Karyawan dan para sopir pun merasa puas karena mereka mendapatkan 

kompensasi yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan kepada 

perusahaan. Adanya informasi tentang gaji dan upah secara detail dan transparan 

akan memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak baik pegawai maupun 

perusahaan. 
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6.2 Saran    

 Meskipun manfaat yang diberikan dengan dipakainya sistem yang baru 

ini sangat besar, namun dalam implementasinya masih dibutuhkan beberapa 

penyesuaian-penyesuaian. Penerapan sistem yang baru tidak dapat serta merta 

menggantikan sistem yang sedang berjalan, hal ini berhubungan dengan budaya 

dan lingkungan perusahaan. 

 Untuk lebih meningkatkan kemampuan dari sistem informasi penggajian 

dan pengupahan ini, maka masih dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyesuaian 

diantaranya: 

1. Pengkategorian laporan kurang dinamis. 

2. Validasi inputan. 

3. Belum ada penyajian laporan pembayaran pajak penghasilan secara otomatis. 

4. Belum terintegrasi dengan aplikasi akuntansi yang sedang berjalan.  
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