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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Bab ini merupakan bagian terakhir dan penulisan Laporan Akhir yang 

berisikan kesimpulan dan saran-saran. Berdasarkan pada penjelasan serta 

pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran yang 

dapat menunjang perbaikan system di masa mendatang. 

 

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 kesimpulan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  

dalam mengatasi permasalahan Pendaftaran dan Informasi Pelatihan : 

1. Aplikasi ini memudahkan Bagian UPTD BLKI Pada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi dalam mengelola Informasi dan Pendaftran pelatihan 

Kerja. 

2. Aplikasi ini memudahkan UPTD BLKI dalam mengontrol jalanya 

Pendaftaran Pelatihan, Pemberian Informasi Pelatihan kepada Peserta, dan 

juga admin dapat mencetak laporan mengenai data Pelatihan Peserta bila 

diperlukan secara cepat dan tepat karena telah terorganisir pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Form yang dihasilkan pada program adalah 

Form Informasi yang berisikan inputan untuk mengupdate informasi tentang 

pelatihan, Form Pelatihan berisikan inputan mengenai data diri peserta, 

Form Laporan data diri merupakan inputan mengenai data diri peserta dan 

juga Notifikasi Tinjauan Peserta, dan juga Form Laporan yang berisikan 

inputan User yang mendaftar ke sistem. 

3. Aplikasi ini memudahkan UPTD BLKI untuk mengetahui laporan data 

peserta  pada Pelatihan Kerja. 
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5.2 Saran 

 Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan pada Dinas Tenaga Kerja 

Sdan Transmigrasi berdasarkan pembahasan yang telah penulis sampaikan pada 

bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Diharapkan kepada admin agar dapat mengimplementasikan dan mengelola 

website ini dengan baik. 

2. Website yang telah dibangun ini sebaiknya digunakan secara berkala dan 

dikembangkan dengan cara menambah fitur-fitur yang baru dan menu baru 

agar sistem ini dapat selalu mengikuti perkembangan aplikasi yang selalu 

berkembang. 

3. Untuk menjaga data-data ataupun aplikasi ini, sebaiknya dilakukan back-up 

data ke sistem penyimpanan lain dan sistem perawatan yang baik untuk 

menghindari adanya kerusakan sistem pada aplikasi ini. 

 

 

 

 


