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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Baru Berbasis Web merupakan 

perancangan dari sistem yang sedang berjalan di PT. Laju Perdana Indah (LPI). 

Berbagai permasalahan yang muncul telah diupayakan untuk dapat ditangani 

dengan sistem yang baru ini, adapun kesimpulan yang dapat diambil antara lain :  

1. Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Baru yang sedang berjalan belum 

bisa mempermudah HRD dalam melakukan proses penerimaan karyawan 

baru dikarenakan belum adanya Sistem Informasi Penerimaan Karyawan 

Baru Berbasis Web.  

2. Dengan dibuatnya Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Baru ini akan 

mempermudah dan memberikan informasi seputar proses penerimaan 

karyawan baru karena pengembangan sistem yang sebelumnya tidak ada 

atau bahkan mempersulit HRD atau perusahaan itu sendiri. 

3. Dari hasil implementasi Sistem Informasi Penerimaan Karyawan Baru 

Berbasis Web lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya 

dikarenakan perangkat lunak dan perangkat keras yang sangat memadai 

dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Karyawan 

Baru itu sendiri. 



2 
 

 

4. Hasil pengujian yang didapat dari pembuatan Sistem Informasi 

Penerimaan Karyawan Baru dari mulai login user baik admin, pelamar, 

dan pimpinan berjalan dengan baik dan sukses sehingga Sistem Informasi 

Penerimaan Karyawan Baru kedepannya ini pun masih bisa dikembangkan 

menjadi lebih baik lagi. 

5.2 Saran 

Penulis menyadari bahwa pada Sistem Informasi Penerimaan Karyawan 

Baru Berbasis Web pada PT. Laju Perdana Indah (LPI) ini masih banyak 

kekurangan, untuk itu apabila kedepannya penelitian ini akan dilanjutkan, penulis 

akan memberikan beberapa saran mengenai bagian-bagian yang sebaiknya 

ditingkatkan lagi, yaitu: 

1. Disarankan penelitian ini dapat di kembangkan dalam penelitian lebih 

lanjut bukan hanya pada PT. Laju Perdana Indah (LPI) melainkan 

dapat di kembangkan pada instansi-instansi yang lain. 

2. Penelitian ini disarankan dapat menyimpan data karyawan yang telah 

bekerja bukan hanya calon karyawan atau pelamar yang baru 

mendaftar pada penelitian lebih lanjut. 

3. Jika terdapat kekurangan pada sistem yang diusulkan, hendaknya 

dicatat oleh user atau orang yang akan bersangkutan dengan sistem ini, 

hal ini ditujukan untuk perbaikan sistem agar menjadi lebih baik untuk 

kedepannya. 

 


