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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian pada proses Laporan Akhir yang telah dilaksanakan 

pada Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang, penulis telah 

memperoleh beberapa hasil yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. poin-

poin dari pembahasan tersebut disimpulkan menjadi sebagai berikut : 

1. Aplikasi Pendaftaran Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang berbasis Web ini, dibangun dengan 

menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan database MySQL. Dengan 

adanya Aplikasi Pendaftaran Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang ini dapat menjadi salah satu bentuk 

peningkatan inovasi, karena sistem ini akan lebih mengefektifkan proses 

dalam melakukan pendaftaran pelatihan kerja serta waktunya akan lebih 

menjadi efisien. 

2. Aplikasi Pendaftaran Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang berbasis Web ini terdapat beberapa form 

yaitu form home, form tentang kami, form pendaftaran, form cara pendaftaran, 

form program pelatihan, form login dan form registrasi. Pada user bagian 

peserta terdiri dari beberapa form antara lain, form home, form tentang kami, 

form pendaftaran, form program pelatihan, form jurusan, form rincian 

pendaftaran, logout. Sedangkan pada user bagian admin terdiri dari form 

dashboard, form data jurusan, form data program pelatihan, form data peserta 

pelatihan, form data gelombang, form calon peserta pelatihan, form pages, 

form pengaturan web, dan logout. 

3. Aplikasi Pendaftaran Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang berbasis Web memiliki 2 user yaitu user 

admin dan user peserta yang akan mendaftar pelatihan kerja. User bagian 

admin bertugas untuk mengelola informasi mengenai pelatihan kerja, 
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mengelola waktu pendaftaran dan mengelola data peserta. Sedangkan User 

bagian peserta hanya untuk melakukan pendaftaran pelatihan kerja. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan sebelumnya,  penulis  memberikan  beberapa 

saran yang dapat dipertimbangkan bagi Instansi mengenai pengolahan dan 

pengembangan sistem yang telah dibuat. Adapun beberapa saran yang penulis 

sampaikan pada Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang 

berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada bab-bab 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi Pendaftaran Peserta Pelatihan Kerja Berbasis Web pada Balai 

Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan ini masih memiliki banyak kelemahan, 

sehingga perlu adanya pengembangan sistem agar dapat digunakan secara 

optimal. 

2. Untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini, maka perlu diadakan 

sosialisasi dan pelatihan lebih lanjut oleh pihak Balai Latihan Kerja Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Palembang agar sistem ini dapat digunakan dan 

dirasakan manfaatnya bagi Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Palembang. 

3. Untuk mengoptimalkan kerja aplikasi ini, maka disarankan adanya 

pemeliharaan secara berkala terhadap software dan hardware. 

  


