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BAB VI SIMPULAN DAN SARAN 

 

6. 1 Simpulan 

 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembuatan sistem manajemen 

penilaian kinerja pegawai berbasis web untuk perusahaan BUMN informasi 

pada PT. PINDAD adalah: 
 

1. Aplikasi berbasis web ini dapat membantu menyelesaikan kegiatan 

penilaian kinerja, report kinerja, data pegawai, manajemen soal 

dan informasi perusahan secara tersusun, terstruktur dan terpusat 

pada satu database pada website, karena telah melakukan 

penyimpanan data dan kalkulasi secara otomatis dan 

terkomputerisasi. 

2. Aplikasi berbasis web ini dapat membuat laporan sesuai dengan 

kategori karena telah terkomputerisasi dan otomatis men-generate 

data secara akurat per periode. 

3. Aplikasi berbasis web ini dapat membantu kinerja divisi SDM dalam 

menangani penilaian kinerja dan mempermudah para pegawainya 

untuk menilai kinerja rekan - rekannya. 

4. Aplikasi berbasis web ini membuat pendataan menjadi terstruktur, 

ter-update dan terpusat karena setiap kegiatan yang sudah 

ditentukan perusahaan tersimpan di dalam database yang 

terpusat. 

5. Aplikasi berbasis web ini dapat membantu perusahaan dalam 

menilai kinerja pegawai sesuai dengan acuan Key Performance 

Indicator (KPI). 

6. Aplikasi berbasis web ini dapat menangani sistem penilaian 

pegawai yang sebelumnya dilakukan secara manual diubah 

menjadi otomatis dan terkomputerisasi. 

7. Aplikasi berbasis web ini dapat memberi acuan tugas pada setiap 

pegawai perusahaan. 
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6. 2 Saran 

 

Saran-saran yang dianjurkan dari pengembangan sistem ini 

untuk sistem pada perusahaan selanjutnya adalah: 

 

1. Laporan yang dibuat lebih memiliki kelengkapan data seperti 

laporan per-hari, per-pegawai, per-proyek dan lain-lain. Juga 

membuat aplikasi ini terintegrasi derngan aplikasi lainnya yang 

berada dalam perusahaan. 

2. Membuat sebuah aplikasi mobile yang dapat dijalankan pada 

device - device smartphone dan gadget lainnya, agar 

terintegrasinya sebuah manajemen perusahaan terstruktur. 

3. Website ini ditambah dengan kelengkapan fitur ERP lainnya seperti 

Manajemen Proyek, Front Accounting ( Akuntansi Keuangan ). 

Untuk menujang kinerja perusahaan, bukan hanya bagian SDM 

namun semua divisi mengembangkan sebuah aplikasi terstruktur 

yang terintegrasi. Yang pada nantinya menghasil kan data terpusat 

dalam pengauditan 

 

 

 

  

 


