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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Pada  bab  ini  penulis  akan  menyimpulkan  dari  keseluruhan  pembahasan

yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga penulis

memberikan beberapa saran kepada UPTD Balai Latihan Kerja kota Prabumulih

dalam mengatasi  permasalahan untuk mempermudah pengolahan aplikasi  yang

berkaitan dengan pendaftaran. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan

pada bab-bab sebelumnya, maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Pendaftaran Administrasi  Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja

Kota  Prabumulih  ini  berbasis  website dengan  menggunakan  bahasa

pemrograman PHP dan database  MySQL.  Aplikasi  Pendaftaran Administrasi

Pelatihan  Kerja  pada  Balai  Latihan  Kerja  Kota Prabumulih   ini  terdiri  dari

halaman  Admin dan  User.  Halaman  Admin terdiri  dari  Beranda,  Kelola

Informasi, Kelola Waktu Pendaftaran, Manajemen Pendaftar dan Pengaturan.

Halaman  User terdiri  dari Beranda, Informasi, Formulir Pendaftaran Online,

Login, Profil Pendaftar, Edit Data, Edit Berkas dan Logout.

2. Secara garis besar aplikasi ini dapat diakases oleh 2  user, yaitu  user bagian

admin dan  user bagian  pendaftar,  user yang  bagian  admin  yang  memiliki

wewenang  untuk  mengelola  waktu  pendaftaran,  mengelola  informasi,  dan

megelola data pendaftar. Sedangkan user bagian pendaftar yang menggunakan

aplikasi ini untuk melakukan pendaftaran pelatihan kerja pada Balai Latihan

Kerja Kota Prabumulih.

5.2  Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dihasilkan

beberapa  saran  yang dapat  dijadikan  sebagai  bahan masukan yang bermanfaat

bagi UPTD Balai Latihan Kerja kota Prabumulih.
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Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Sebelum  Aplikasi  tersebut  diimplementasikandan  dioperasikan,  sebaiknya

dilakukan  pelatihan  terlebih  dahulu,  terlebih  lagi  untuk  pihak-pihak  yang

nantinya  menggunakan  aplikasi  ini.  Sehingga apabila  ada  kekurangan dapat

diperbaiki atau bahkan dikembangkan lebih lanjut.

2. Aplikasi ini dapat diakses oleh 2 user, yaitu user bagian admin dan user bagian

pendaftar user bagian admin yang memiliki wewenang untuk mengelola waktu

pendaftaran,  mengelola  informasi,  dan  megelola  data  pendaftar.  User  harus

memahami dan memiliki kemampuan mengelola data dalam program PHP dan

MySQL terlebih lagi bagi admin aplikasi sehingga dapat menjalankan aplikasi

ini dengan maksimal.
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