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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1    Kesimpulan 

Dengan melihat hasil dari penganalisisan yang dilakukan oleh penulis dalam 

perancangan sistem informasi untuk absensi karyawan, maka penulis berkesimpulan 

bahwa sistem informasi yang terkomputerisasi sangatlah penting untuk membantu 

didalam mengatasi masalah yang ada yang terjadi di dalam suatu perusahaan. 

  Dengan adanya perbaikan sistem informasi yang ada, maka diharapkan 

permasalahan yang terjadi bisa diminimalisasikan dan juga dengan menambah sistem 

komputer yang merupakan alat bantu dalam sistem penjualani yang baru,  diantaranya 

adalah : 

1. Kecepatan dalam mencari data dengan komputer akan lebih cepat 

dibandingkan dengan sistem yang belum terkomputerisasi. 

2. Penyimpanan data akan lebih terjamin keamanannya karena data 

disimpan  di dalam media penyimpanan yang berbentuk hardisk. 

3. Lebih mudah untuk membuat laporan . 

Itulah kesimpulan penulis tentang perencanaan Sistem Informasi Absensi 

karyawan yang terkomputerisasi di Pusat Survey Geologi. 

 

6.2    Saran 

  Pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari kesimpulan yang berdasarkan 

dari pendangan dana penelitian penulis selama mengikuti praktek kerja lapangan. 
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6.2.1 Saran-Saran untuk Perusahaan  

 Dalam pemakaian sarana sistem komputer mungkin akan menambah 

biaya itu dimungkinkan dengan adanya mungkin penambahan sumber daya 

perusahaan (baik itu berupa bahan dan sumber daya manusia),  tetapi jika dilihat 

akan manfaat yang begitu besar dalam pengambilan keputusan.   

6.2.2 Saran-Saran untuk Institusi    

Dalam pembuatan laporan ini penulis memiliki banyak kesulitan dan 

pada kesempatan ini penulis ingin mengajukan suatu kritikan yang ditunjukan 

kepada inistitusi yaitu : 

1. Institusi hendaknya dapat memberikan meteri perkuliahan dan sarana 

pendidikan yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi terkini 

kepada seluruh mahasiswanya, khususnya di bidang komputer dan di 

bidang teknologi informasi pada umumnya. 

2. Penyediaan buku-buku di perpustakaan harap lebih diperbanyak 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya,terutama buku-buku yang 

berkaitan dengan masalah komputer (baik software ataupun 

hardware).  

3. Jumlah waktu bimbingan yang dirasa kurang cukup sehingga sedikit 

menyulitkan mahasiswa dalam berkonsultasi tentang laporan yang 

dibuat. 

 

6.2.3  Saran- Saran untuk Penulis 

Dalam Pengerjaan tugas akhir ini, ada suatu hikmah yang dapat 

diambil yaitu : 

1. Jangan pernah berfikir negatif mengenai suatu masalah karena 

pemikiran tersebut akan menghambat suatu karya yang akan 

dibuat. 
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2. Untuk mendapatkan hasil yang baik diperlukan suatu kerja keras 

dalam mengerjakan suatu. 

3. Mencoba menikmati setiap permasalahan yang dihadapi dalam 

pengerjaan suatu laporan. 


