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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Banyuasin, serta pembahasan yang dilakukan, maka 

kesimpulannya adalah: 

1. Aplikasi Pengolahan Data Balik Nama Kepemilikan Hak Atas Tanah ini 

dibuat untuk mempermudah dan mempercepat dalam penyimpanan 

pemrosesan balik nama kepemilikan hak atas tanah, serta meminimalisir 

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemrosesan data maupun 

kemungkinan terjadinya kehilangan data. Aplikasi ini dapat di akses oleh 6 

pengguna yaitu pemohon, pegawai loket, pegawai peralihan, Kepala Sub 

Seksi (KASUBSI), Kepala Kasi (KASI), dan Kepala Kantor (KAKAN). 

Aplikasi ini dapat mengolah data pemohon balik nama kepemilikan hak atas 

tanah yang data nya terdiri dari nama pemohon, tanggal lahir pemohon, 

pekerjaan, nomor KTP, alamat, berkas, id/no berkas, tanggal berkas, jenis 

sertifikat, status berkas, serta username dan password untuk login.   

2. Aplikasi berbasis web ini dibuat dengann menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dengan database MySQL yang menghasilkan beberapa form yakni form 

tambah pemohon, form edit data pemohon, form hapus data pemohon dan 

form cari data pemohon. Tampilan halaman untuk pegawai loket yaitu login, 

beranda, dan daftar data pemohon. Tampilan halaman untuk pegawai 

peralihan yaitu beranda, data pemohon, dan pembukuan balik nama. 

Tampilan halaman untuk Kepala Sub Seksi (KASUBSI) yaitu beranda dan 

data pemohon. Tampilan halaman untuk Kepala Kasi (KASI) yaitu beranda 

dan data pemohon. Tampilan halaman untuk Kepala Kasi (KASI) yaitu 

beranda dan data pemohon. login untuk pegawai peralihan, Kepala Kasi 

(KASI), dan Kepala Kantor (KAKAN). Aplikasi ini menampilkan output 

berupa Surat Perintah Setor (SPS) untuk pemohon. Tampilan halaman login 

untuk semua pengguna berisi username dan password. 
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5.2 Saran  

Dari kesimpulan diatas, maka dihasilkan beberapa sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuasin, 

khusunya pada bagian kepegawain dan bagian loket yang mengurus data balik 

nama kepemilikan hak atas tanah agar dapat digunakan dengan baik pada 

perusahaan supaya mempermudah pengolahan data balik nama hak atas tanah. 

2. Diharapkan juga kepada pegawai loket sebagai admin yang diberi tanggung 

jawab terhadap aplikasi ini bisa diberikan pelatihan agar bisa lebih memahami 

dan bisa menambah wawasan mengenai perkembangan aplikasi yang ada. 

 


