
BAB IV

PENUTUP

4. 1. KBSII{PULAN

Dengan adanya aplikasi sisten pengElaiian ini,

naka banlak sekali keuntunEan yang didapatkan

PT. P E L N I CabanEl surabaya yaitu sebagai berikut :

A. Proses perhitungan gaii pegawai dan pajak nenjadi

lebih nudah dan eepat, karena dilakukan oleh

progiram dibandingkan dengan sisten nanual'

Dan pekeriaan dapat neniadi lebih efisien, karena

waktu yang tadinya banyak terbuang untuk

nenEferjakan perhitungan gaii pegawai dan paiak

sudah dapat teratasi dengan adanya aplikasi ini '

B. Dapat dihasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan

dengan data Yang akurat, Yaitu :

1. Daf tar PeEfawai

2. Daftar Tuniangan Pegawai

3. Daftar Potongan Pegawai

4. Slip Gaii Per Bulan

5. Rekapitulasi Gaii Per Bulan

6. Rekapitulasi Gai i Per Tahun

7. Rekapitulasi Pajak Per Bu1an

8. Rekapitulasi Pegawai Tidak Kena Paiak Per

BuIan

g. Rekapitulasi Pajak Per Tahun
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10. Rekapitulasi

Tahun

Pegawai Tidak Kena Paiak Per

11. Laporan Surat Penberitahuan Tahunan (SPT)

Sehingga pernasalahan yang dihadapi PT.

P E L N I Cabang Surabaya ini dapat teratasi.

C. Keakuratan data teriamin nelalui progran password

untuk nnenbatasi keananan data oleh penakai yang

tidak berhak, serta proglran-progran validasi data

yang diperElunakan dalan aplikasi ini.

User atau penakai yang berhak nenggunakan progran

aplikasi ini adalah "baBian unun (Personalia)"

yang khusus nrengeriakan dalan bidang "pen€Claiian

peEfawai".

4.2. SARAII

$ebagai penutup skripsi ini, kani ingin

memberikan Saran-saran sehubungan deng;an perkenbangan

aplikasi ini, yaitu sebagai berikut :

A. Untuk penulisan ini kani hanya nenbahas tentan9

aplikasi perhitungan gai i pegawai dan paiak,

tetapi diharapkan aplikasi ini dapat diElunakan

untuk kebutuhan pada nasa-nasa nnendatan€ dengan

nenanbahkan sebuah aplikasi yang ada kaitannya

dengan proses perhitungan gaii peElawai dan paiak,

seperti neng-uPdate data-data gaii pegawai dan

pajak langsung ke nomor-nonor dari Buku Besar dan
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lain- lainnya .

B. Karena progran aplikasi ini dibuat untuk nerekap

data gaji pegawai dan pajak selana setahun, naka

sebaiknya digunakan "hard-disk" untuk neng-update

dan nenyinpan data-data tersebut.
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