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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan hasil penelitian Absensi Pegawai Driving Range Matoa 

golf maka disimpulkan: 

a. Sistem absensi pegawai di Driving Range matoa masih menggunakan cara 

manual kertas absensi. Adanya ketidakakuratan proses absensi yang belum 

terkomputerisasi menyebabkan proses absensi dapat dimanipulasi 

b. Metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti perusahaan adalah 

metode Observasi yaitu dengan cara meneliti langsung keperusahaan 

melihat objek yang sedang berjalan. 

c. Sistem informasi e-absensi pegawai ini dapat memudahkan pegawai untuk 

melihat pencatatan data absen dan mempersingkat waktu dalam proses 

pembuatan laporan absensi pegawai.  

d. Sistem absensi pegawai di Driving Range matoa menggunakan metode 

scan qr code pada saat proses absensi dapat menghindari adanya 

manipulasi data. 

  

5.2 Saran 

Untuk pengembangan sistem lebih lanjut ada beberapa saran yang dapat 

penulis ajukan agar sistem informasi e-absensi ini dapat berjalan dengan baik, yaitu: 

a) Aplikasi ini dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis android 

sehingga dapat mempermudah dalam hal akses yang lebih mudah. 
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b) Diperlukan jadwal maintenance terhadap sistem tersebut agar efektivitas 

sistem dapat terus berjalan dengan baik dan optimal. 

c) Dengan adanya perancangan aplikasi Eabsensi Pegawai ini di harapkan 

dapat memicu pengembang lainnya untuk lebih berinovasi dalam 

merancang sstem selanjutnya 

d) Diperlukan sosialisasi aplikasi e-absensi kepada pengguna agar pengguna 

paham bagaimana cara mengunakan dan memanfaatkan Aplikasi E absensi 

tersebut seperti menScan QRcode di  Device yang telah di sediakan 

diPerushaaan dan mengaktifkan jaringan smartphone pengguna dan 

mengakses melalu browser yang di sediakan 

Penulis menyadari bahwa sistem informasi e-absensi ini masih sangat 

sederhana dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis 

mengharapkan sistem informasi e-absensi ini dapat dikembangkang oleh peneliti 

selanjutnya.


