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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dalam

penulisan laporan akhir ini, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu:

1. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kota palemabang masih menggunakan sistem

kerja yang lama yaitu dalam proses pendaftaran kerja praktik (KP) yang  masih

menggunakan  Microsoft  Word  dan  alat  bantu  lain  seperti  buku  dan  dokumen

dalam proses pendaftaran kerja praktik (KP) tersebut. 
2. Sistem  baru  yang  akan  diterapkan  adalah  menggunakan  bahasa  pemrograman

PHP dan MySQL dimana sistem ini terdiri dari beberapa menu pilihan yang dapat

mempermudah pemakai dalam pendaftaran kerja praktik (KP).

3. Dengan adanya  aplikasi  ini  dapat  mempermudah admin  dalam mengolah  data

pelajar dalam waktu yang cepat.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas maka penulis mendapatkan beberapa

saran  sebagai  bahan  masukan  yang  dapat  digunakan  agar  menjadi  lebih  baik  lagi.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk menjalankan sistem ini diperlukan seorang admin yang dapat 

menjalankannya sehingga diperlukan pelatihan khusus bagi pegawai yang akan 

terlibat langsung dengan program ini.

2. Jika user belum memauami sistem ini terutama pada bagian teknologi informasi 

(TI), diharapkan menyediakan panduan-panduan kerja untuk mengoperasikan 

suatu aplikasi sehingga user dapat memahami apa yang harus dilakukan pada saat 

pengoperasian aplikasi tersebut.

3. Sebelum  aplikasi ini  dioperasikan,  sebaiknya diadakan pelatihan terlebih dahulu

kepada para pengguna baik admin maupun pelajar yang akan menggunakan 
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aplikasi tersebut. agar terhindar dari kesalahan dan hal-hal yang dapat merugikan 

pengguna serta meminimalisir kekeliruan dalam melakukan proses pelaksanaan 

dalam aplikasi ini..
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