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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

1. Sistem informasi penggajian pegawai di Dinas Perhubungan dan LLAJ 

Jawa Timur adalah menggunakan aplikasi SAP. Di dalam menggunakan 

SAP sangat membantu di dalam kelancaran arus manajemen di Dinas 

Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur. didalam mengoperasikan SAP 

pemakai melakukan prosedur login terlebih dahulu karena data pegawai 

yang sangat rahasia. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur yang di 

berikan oleh Kantor Pusat di jalan ahmad yani. SAP memberikan 

kemudahan pengguna atau pegawai di dalam menyelesaikan proses 

penggajian seperti halnya membantu di dalam memasukan data transaksi 

pegawai yang berkaitan dengan penggajian yaitu kenaikan gaji berkala. 

Pembuatan struk gaji pegawai yang sebagai bukti pegawai telah 

mendapatkan gaji. Dan pembuatan laporan analisis gaji pegawai yang 

lebih cepat satu hari dari deadline. Dengan SAP semua pengolahan data 

dapat di lakukan dengan cepat, akurat dan efisien hal ini membuat waktu 

yang digunakan dalam bekerja lebih singkat. 

2. Kurangnya sarana prasarana sebagai pendukung jalannya SAP dalam 

melaksanakan proses penggajian pegawai masih kurang. Sarana dan 

prasarana harus di dukung baik dari perusahaan demi kelancaraan SAP. 

Selain itu permasalahan SDM masih juga sebagai penghambat jalannya 
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SAP. Seharusnya perusahaan melakukan peningkatan pengetahuan 

dengan cara memberikan pengarahan kepada pemakai aplikasi SAP 

tentang proses pengolahan data penggajian. Koneksi LAN yang 

menghubungkan Kantor Daerah Wilayah dengan Kantor Pusat sering 

menglami gangguan sehingga koneksi menjadi lama. 

 

5.2 Saran  

Saran yang saya berikan demi kelancaran SAP untuk proses penggajian 

pegawai di Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur adalah: 

1. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana pada bagian penggajian 

sebagai pendukung aplikasi SAP di Dinas Perhubungan dan LLAJ 

Jawa Timur. Seperti menambah kemampuan komputer yang lebih 

canggih. Menambah printer untuk keperluan proses penggajian. 

Memperbaiki jaringan koneksi yang sudah ada, untuk tidak 

menghambat laporan ke Kantor Pusat di jalan ahmad yani. 

2. Untuk Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur memberikan 

pelatihan terhadap SDM pegawai dengan melakukan pengarahan 

tenatang penggunaan SAP yang intinya meningkatkan kualitas 

pegawai kinerja pegawai untuk mendukung kelancaran arus 

menejemen yang berkaitan dengan penggajian agar pemrosesan data 

dapat disajikan dengan cepat, akurat dan efisien. 

3. Untuk Dinas Perhubungan dan LLAJ Jawa Timur perlu adanya 

kelayakan teknis seperti menganalisa keperluan perangkat keras 
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sebagai pendukung kelancaran SAP didalam memproses data  dan 

operasional yaitu menganalisa SDM yang dimiliki pegawai didalam 

menjalankan aplikasi SAP. Demikian saran yang dapat saya berikan, 

semoga dapat dijadikan masukan didalam mendukung aplikasi SAP 

dapat berjalan dengan baik dan lancar di Dinas Perhubungan dan 

LLAJ Jawa Timur. 
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