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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Setelah dilakukannya kegiatan penelitian dan praktek kerja di Dinas 

Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, penulis menganalisa sistem 

yang berjalan, setelah itu merancang sistem baru dengan membuat desain sistem 

dan implementasi. 

Dalam melaksanakan proses perhitungan TPP yang sedang berjalan  di Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali dapat dikatakan belum efektif  

karena masih dikerjakaan secara manual. Maka dari itu penulis membuat sistem 

informasi Tambahan Penghasilan PNS dengan admin sebagai user. Pada sistem ini 

terdapat beberapa menu diantaranya: menu Login, menu Absen Pegawai, menu 

laporan KKJ, menu laporan TPP, dan menu Logout. Untuk rancangan tabel terdiri 

dari 8 tabel yaitu: Tabel absen, Tabel employees, Tabel kegiatan, Tabel kkj, Tabel 

nilaitpp, Tabel tpp, Tabel unitkerja, dan Tabel userlogin. 

 Dengan dibuatnya sistem informasi TPP diharapkan dapat mempermudah 

kinerja bagian keuangan. Berdasarkan uraian-uraian diatas dan perancangan sistem 

yang dimaksud  didalam laporan akhir ini, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan yaitu: 

1. Dengan sistem informasi Tambahan Penghasilan PNS akan membantu 

dalam proses pengelolaan TPP sehingga admin memperoleh 
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kemudahan dalam mengoperasikan sistem karena sistem ini sangat 

mudah dan sederhana.  

2. Sistem TPP yang sudah terkomputerisasi akan dapat mempermudah 

dalam pencarian data. 

3. Dengan adanya sistem pengolahan data TPP yang sudah 

terkomputerisasi, tambahan penghasilan pegawai pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

5.2  Saran 

Pada penelitian ini penulis membuat aplikasi untuk menigkatkan efektifitas 

dan efisiensi dalam proses perhitungan TPP di Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kabupaten Boyolali. Untuk mencapai  tujuan tersebut aplikasi ini 

masih memiliki banyak kekurangan. Sehingga penulis menyampaikan saran dalam 

pembuatan perancangan sistem ini yang sekiranya cukup berguna dalam 

mengembangkan apilkasi ini lebih lanjut diantaranya: 

1. Aplikasi yang dibuat merupakan sebuah sistem pengolahan absensi, 

data TPP dan KKJ. Sehingga masih banyak fitur yang dapat 

dikembangkan seperti Sistem Informasi TPP berbasis internet atau 

online.  

2. Tampilan aplikasi ini masih sederhana sehingga dapat dibuat lebih rapi 

dan teratur. Dan masih banyak saran yang dibutuhkan sebagai acuan 

untuk memperbaiki kekurangan yang ada saat ini guna pengembangan 

sistem selanjutnya agar lebih baik.  


