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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian pada sistem pendukung 

keputusan penerimaan bonus karyawan dengan metode TOPSIS dapat diambil 

kesimpulan, antara lain: 

1. Sistem digunakan untuk menentukan penerimaan bonus karyawan 

yang dapat dipercaya. 

2. Perhitungan menggunakan metode TOPSIS dengan potensi yang 

sama dapat berbeda tergantung nilai dari salah satu kriteria 

pendukung. 

3. Setiap kriteria memiliki bobot yang ditentukan berdasarkan prioritas 

kriteria terhadap hasil akhir, semakin tinggi tingkat prioritas kriteria 

maka akan semakin tinggi bobot yang ditentukan. 

4. Penilaian setiap alternatif di tentukan dengan menggabungkan 

analisa pribadi dengan data hasil pengolahan sistem pendukung 

keputusan untuk menghasilka keputusan yang sesuai. 

5. Sistem berbasis web yang dirancang dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP dan MySQL sebagai database. 

6. Hasil akhir menghasilkan data laporan yang dapat membantu 

pengambilan keputusan dengan urutan kepentingan yang terbagi 

dari tiga klasifikasi yaitu berhak mendapat bonus, kurang 

mencukupi dan tidak berhak mendapat bonus.
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7. Penerimaan bonus karyawan adalah suatu upaya perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja seorang karyawan yang nantinya dapat 

memberikan keuntungan pada perusahaan. 

8. Sistem meningkatkan mutu penilaian karyawan, agar dapat 

memberikan bonus secara benar dengan memperhatikan penentuan 

kriteria dan memberikan penilian kriteria yang sesuai untuk 

meningkatkan motivasi kinerja karyawan. 

5.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan untuk mengembangkan sistem ini 

nantinya, yaitu: 

1. Dapat menerapkan hasil keputusan dengan mengkombinasi antara 

metode TOPSIS dengan metode SAW atau AHP sehingga dapat 

melihat perbandingan nilai keputusan. 

2. Teknik perhitungan bonus bisa ditambahkan masukan dari kepuasan 

pelanggan sehingga lebih independent hasilnya. 

3. Jumlah bonus bisa ditambahkan beradasarkan kepada tugas dan 

tanggung jawab dari setiap karyawan berdasarkan kepada job 

descriptionnya. 

4. Aplikasi yang dibuat dapat di publikasi dalam bentuk mobile 

sehingga memudahkan pengguna. 

5. Level dari pengguna aplikasi dapat dikembangkan berdasarkan 

kebutuhan dari perusahaan dengan menambahkan menu backup dan 

restore data serta manajemen user. 
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