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 BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.   KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya Perancangan Aplikasi 

Administrasi Penggajian Karyawan Berbasis Multiuser pada Boyolali Taksi 

Boyolali ini disusun berdasarkan perancangan sistem yang terdiri dari 

Diagram Konteks (Context Diagram), Hierarchy Input Proses Output 

(HIPO), Diagram Arus Data (DAD), Entity Relationship Diagram (ERD), 

Desain Database, Desain Input dan Desain Output.   Perancangan sistem 

yang dibahas tersebut menggunakan alat bantu berupa komputer yang 

menghasilkan suatu sistem yang dapat digunakan sebagai salah satu dalam 

pemrosesan data yaitu pengolahan data penggajian karyawan berbasis 

multiuser. 

Pada Perancangan Aplikasi Administrasi Penggajian Karyawan 

Berbasis Multiuser pada Boyolali Taksi Boylolali terdiri dari beberapa 

menu, antara lain : 

1. Set, terdiri dari beberapa sub menu : input data pengguna, ubah 

password, log off, koneksi database dan keluar. 

2. Master, terdiri dari beberapa sub menu : input data karyawan, jabatan, 

BPJS kesehatan, dan BPJS ketenagakerjaan. 

3. Transaksi, terdiri dari beberapa sub menu : transaksi setoran driver, 

setoran cuci, lembur dan .kasbon. 
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4. Gaji, terdiri dari beberapa sub menu : gaji driver, gaji menejemen, gaji 

cuci dan pengajuan gaji. 

5. Laporan,  terdiri  dari  beberapa  sub  menu  :  laporan data karyawan, 

laporan peserta BPJS kesehatan, laporan peserta BPJS ketenagakerjaan, 

laporan setoran driver, laporan setoran cuci, laporan kasbon, laporan 

lembur, laporan penggajian menejemen, laporan penggajian driver, 

laporan penggajian cuci dan laporan penggajian total.   

6. Info, berisi mengenai informasi program penggajian. 

Pada Perancangan Aplikasi Administrasi Penggajian Karyawan 

Boyolali Taksi Boyolali menggunakan database Microsoft SQL Server 

2008, yaitu dbboyolalitaksi.mdf ,yang terdiri dari beberapa tabel antara 

lain: Tkaryawan, Tjabatan, Tbpjskesehatan, Tbjsketenagakerjaan, 

Tsetorandriver, Tsetorancuci, Tkasbon, Tlembur, Tpenggajiandriver, 

Tpenggajianmenejemen, Tpenggajianmenejemen, Tpengajuan dan 

Tpengguna.  
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6.2.  SARAN 

1. Sebaiknya aplikasi administrasi penggajian ini dapat segera digunakan 

dalam proses penggajian guna memperbaiki sistem yang lama agar 

kesalahan maupun waktu dalam proses perhitungan gaji karyawan dapat 

lebih diefisiensi. 

2.  Jika setelah beberapa bulan pemakaian program ini lancar dan terbukti 

membantu proses penggajian karyawan, program penggajian ini dapat 

dikembangkan lagi agar bukan hanya sebagai program penggajian saja, 

melainkan mencakup seluruh bagian dari sistem yang ada pada Boyolali 

Taksi. 

3. Diharapkan dapat perlu adanya perawatan serta pengembangan sistem 

untuk dikemudian harinya. 


