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BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan 

mengenai Analisis Kemudahan Dan Dukungan Atas Informasi Pada 

CV. SRIWIJAYA, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. CV SRIWIJAYA dapat memberikan kemudahan bagi user dengan 

cara: 

1. Dengan adanya kesederhanaan dalam aplikasi 

penginputan data, urutan pengisian pun sudah berurutan 

sehingga mempermudah bagi karyawan yang 

menggunakan aplikasi. 

 

2. Tata letak aplikasi ini sudah teratur dengan baik. Kontras 

dari warna yang dipakai juga cukup baik, tidak membuat 

silau pada penglihatan, serta tata letak yang sudah tertata 

rapih. 

 

3. Sampai saat ini aplikasi yang digunakan perusahaan sudah 

memenuhi kebutuhan karyawan, karena aplikasi ini juga di 

request dari perusahaan sesuai kebutuhan kerja kepada 

vendor. Namun masih ada saja kekurangan yang terdapat 

dalam aplikasi, seperti contoh aplikasi yang ada belum bisa 

berfungsi seluruhnya. 

 

4. Respon waktu yang dilalui saat melakukan suatu 

penginputan data dan penyelesaian suatu transaksi pun 

cukup cepat, kurang lebih 5 menit dalam sekali 

penyelesaian proses. Didukung dengan langkah-langkah 



68 
 

Universitas Kristen Maranatha 

yang dilakukan saat pengoperasian aplikasi tidaklah rumit 

karena kesederhanaan aplikasi. 

 

5. Karyawan yang menggunakan apliksi pun cukup nyaman 

menggunakannya karena tampilan yang cukup sederhana 

dan praktis dalam penggunaan. Tampilan yang ada pun 

tepat langsung kepada kebutuhan yang akan dikerjakan, 

tidak bercampur dengan proses lainnya.  

 

6. Tampilan aplikasi pun memiliki simbol-simbol yang 

berfungsi memudahkan dalam pengoperasian. Simbol-

simbol tersebut sangat membantu dalam mempersingkat 

waktu kerja untuk setiap proses yang akan dikerjakan 

karena karyawan bisa langsung memilih simbol yang 

dibutuhkan tanpa harus kesulitan mencari pilihan tulisan. 

 

7. Simbol yang digunakan juga dapat memudahkan dalam 

pengoperasian data sehingga dapat menghemat waktu dan 

membuat pandangan karyawan dalam penyelesaian 

pekerjaan dan membuat karyawan merasa nyaman. 

 

8. Aplikasi sudah sesuai dengan range check dan Validity 

check. Yaitu untuk pengendalian untuk memastikan bahwa 

field tidak melewati batasan minimum dan maksimum dan 

memastikan bahwa data yang dimasukan telah ada di 

master file dan meyakinkan data yang telah diisi benar. 

 

9. Dengan menggunaan tombol pada keyboard ini pekerjaaan 

yang dilakukan karyawan menjadi lebih singkat dan praktis 

dijalankan karena hanya tinggal menekan tombol tanpa 

meng-klik banyak alur pada aplikasi. 
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2. Dukungan yang diberikan perusahaan kepada karyawan berupa: 

1. Prestasi kerja yang dicapai karyawan merupakan suatu hal 

yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup 

organisasi. Prestasi yang dcapai karyawan pun bisa 

memotivasi karyawan lain agar dapat bekerja dengan lebih 

baik lagi. 

 

2. Fasilitas yang diberikan oleh perusahaan sangat 

mendukung bagi kelangsungan kerja karyawan, karena 

dengan adanya fasilitas yang memadai dapat memudahkan 

karyawan dalam bekerja dan memenuhi kebutuhan dalam 

kerja. 

 

3. Dukungan perusahaan juga dipengaruhi oleh respon 

terhadap karyawan yang menghadapi masalah. 

Perusahaan akan menanggapi apabila karyawan 

menghadapi suatu masalah dan perusahaan akan 

memberikan solusi atau masukan yang dapat 

menyelesaikan masalah agar kelangsungan kerja dapat 

berjalan dengan lebih baik. 

 

4. Pelatihan di CV SRIWIJAYA dilakukan kepada karyawan 

baru selama satu minggu oleh kepala divisi, setelah 

pelatihan, karyawan akan di tes terlebih dahulu untuk 

meyakinkan apabila karyawan tersebut telah benar-benar 

menguasai sistem aplikasi di perusahaan. 

 

5. Perusahaan memberikan dukungan kepada karyawan yang 

memberikan ide-ide untuk kemajuan perusahaan yang 

sebelumnya akan dirapatkan terlebih dahulu. 
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4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah, maka 

penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut : 

1. Agar analisis ini dapat dikembangkan kembali dengan 

menggunakan Model kemudahan dan dukungan perusahaan. 

 

2. Acuan atau ukuran teori yang digunakan sebagai patokan bisa 

lebih dikembangkan lagi. 

 

3. Bisa dilakukan penelitian dengan cara membagikan kuisioner 

lain kepada para karyawan yang menggunakan aplikasi di 

perusahaan secara lebih detail. 

 


