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ABSTRAK 

 

Kebutuhan Kantor Notaris dan PPAT Yulia Khalisa, S.H., M.Kn akan sistem informasi pendaftaran menjadi 

tujuan dari pembuatan website pendaftaran dan monitoring pelayanan jasa notaris. Pada website ini dibuat dengan 

framework laravel dengan database yaitu mysql dan menggunakan bahasa pemprograman PHP. Adapun sistem 

yang ada pada website ini yaitu proses registrasi, proses login, proses pengajuan balik nama, proses pengajuan 

akta pendirian perusahaan, proses pembuatan izin cv perusahaan dan proses pengajuan akta otentik kerjasama/jual 

beli. Aktivitas yang sudah dilakukan melalui proses pengajuan akan diverifikasi oleh admin pada kantor tersebut 

sehingga data yang masuk dapat diproses dengan cepat. Hasil akhir dari proses aplikasi ini yaitu adanya laporan 

bukti pendaftaram, bukti pengambilan hasil proses usulan, dan laporan laporan pendukung untuk administrasi 

kantor notaris seperti laporan daftar pemohon dan daftar proses pengajuan. Hasil proses ini pun akan dimasukan 

pada notifikasi telegram. 
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ABSTRACT 

 

 
The need for the Notary Office and PPAT Yulia Khalisa, S.H., M.Knakan to have a registration information 

system for the purposes of creating a registration website and monitoring assistant services. On this website, it is 

created with a laravel framework with a database, namely MySQL and uses the PHP programming language. The 

system on this website is the registration process, the login process, the name reversal application process, the 

company establishment application process, the company CV licensing process and the authentic cooperation / 

buying and selling application process. Activities that have been carried out through the submission process are 

verified by the admin on the table so that the incoming data can be processed quickly. The final result of this 

application process is a registration proof report, a proposal process retrieval report, and an automatic 

compartment administrative support report such as sample reports and a list of the submission process. The results 

of this process will also be included in the telegram notification. 
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PENDAHULUAN 

Kantor Notaris dan PPAT Yulia Khalisa berada pada Jalan Karang  Rejo Rt.001 Rw.001 Kelurahan Guntung 

Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan kode Pos 70721 merupakan 

kantor yang melayani jasa badan hukum, salah satu pelayanan yang diberikan pada kantor notaris ini yaitu balik 

nama tanah. Di Kantor Notaris dan PPAT Yulia Khalisa masih terhambat dengan sangat lambatnya proses verifikasi 

data. Selain itu ada kendala yang dihadapi saat verifikasi yaitu pengajuan permohonan, mengharuskan permohon 

untuk mendatangi kantor untuk mengetahui syarat pengajuan. 

Sampai saat ini bukti pelaporan untuk data data jasa dibidang hukum masih dalam bentuk kertas, sehingga ada 

beberapa data yang harus diminta ulang dikarenakan faktor basah, rusak ataupun data yang sudah lama sudah usang. 

Selain itu untuk proses pelaksanaan pendataan verifikasi masih secara manual. Sehingga menjalankan verifikasi 

menjadi lambat dan faktor sumber daya  manusia pun sedikit. 

Adapun penelitian yang terkait antara lain : 

1. Pada Kantor Notaris Dan PPAT Juhaidi, S. HI juga mengalami hal yang sama yaitu pembuatan surat, 

banyak syarat dan berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto, 

kartu keluarga, dan dokumen penting lainnya. Setiap surat memiliki syarat yang berbeda – beda. Oleh 

karena itu pemohon harus datang ke kantor Notaris terlebih dahulu untuk mengetahui syarat pembuatan 

surat yang mereka ingikan (Adhiim, et al., 2015). 

2. Pada studi kasus Sistem Informasi Pelayanan Jasa Peralihan Hak atas  Tanah dan Bangunan Berdasarkan 

Jual Beli berbasis Web pada Kantor Notaris dan PPAT ini, Kantor Notaris dan PPAT di Kabupaten Cirebon 

yang proses pengolahan datanya masih menggunakan pencatatan manual, baik dari sisi pencatatan data 

klien sampai perhitungan biaya. Untuk itu diperlukan  suatu  sistem informasi  yang  dapat  menunjang  

kinerja perusahaan dalam pengolahan data dan menjadi media informasi bagi masyarakat yang 

membutuhkan (Haryatia & Lusya, 2018). 

3. Pada studi kasus Perancangan dan Penerapan Informasi Kenotariatan Menggunakan  Bahasa  

Pemrograman PHP, proses pencatatan data secara manual dan kurang terperinci membuat notaris 

kewalahan dalam memantau perkembangan pekerjaan, pencarian data pekerjaan, hingga pemantauan alur 

keuangan (Adhiim, et al., 2015). 

Pada kendala-kendala tersebut diperlukan sebuah sistem informasi yang menjadi solusi terbaik yang mana 

sistem informasi itu dapat mempermudah pelaksanaan  permohonan  dan  verifikasi  pada  kantor  Notaris  dan  

PPAT Yulia Khalisa. Dari kendala itulah yang melatarbelakangi dibuatnya judul skripsi yaitu “SISTEM 

INFORMASI PENDAFTARAN DAN MONITORING PELAYANAN JASA NOTARIS DAN PPAT PADA 

KANTOR NOTARIS PPAT YULIA KHALISA, S.H., M.KN KOTA BANJARBARU” 

 

METODE 

Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti guna memperoleh data dan 

mendapatkan keterangan yang benar–benar objektif. Penulis mengamati secara langsung kegiatan dari 

penyerahan sertipikat, fotocopy KTP, KK, Buku Nikah dan NPWP kemudian menjelaskan rincian biaya 

atau QPF (Quotation Profesional Fee). 

b. Wawancara 

Wawancara yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung baik dengan 

karyawan maupun dengan para pekerja yang bersangkutan untuk mendapatkan keterangan yang benar–

benar objektif. Penulis mewawancarai petugas administrasi kantor dan mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai proses permohonan berkas. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membangun 

Aplikasi Pelayanan Jasa dan Pengelolaan Berkas yaitu Referensi yang digunakan adalah internet yang 

berkaitan dengan Aplikasi Pelayanan Jasa dan Pengelolaan Berkas. 

d. Studi Dokumentasi 

Penelitian dengan mempelajari karangan ilmiah yang relevan dalam pembahasan ini dan media-media 

yang memiliki hubungan dengan masalah  yang  akan  dibahas.  Dalam  hal  ini  penulis  menggunakan 

referensi yang terdapat pada jurnal-jurnal terdahulu di internet yang berkaitan dengan sistem informasi 

dan layanan jasa pada kantor Notaris dan PPAT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Terhadap Sistem Lama 

1. Layanan Pendaftaran 

Alur sistem informasi dan layanan jasa yang berjalan saat ini pada kantor Notaris dan PPAT  Yulia  Khalisa,  

S.H.,  M.Kn  dapat dilihat  pada  flowchart dibawah ini: 



 

 
 

 

Gambar 1. Flowchart Sistem Lama Layanan Pendaftaran 

 

Analisis kebutuhan sistem merupakan kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan 

oleh sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Pada penelitian ini menggunakan tiga kebutuhan sistem yaitu 

kebutuhan data, kebutuhan antarmuka dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil melakukan observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. Proses pembaharuan sistem yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengubah 

sistem secara manual menjadi sistem yang lebih terarah yaitu dengan sistem komputer berupa website. Adapun 

prosedur untuk sistem informasi ini antar lain : 

1. Proses registrasi pemohon 

Pada proses ini pemohon harus melakukan registrasi terlebih dahulu setelah itu akan mendapatkan akun 

untuk bisa melakukan usulan. 

2. Proses usulan pemohon 

Proses ini merupakan proses dimana pemohon melengkapi persyaratan yang diajukan sesuai dengan 

usulan yang akan diproses. 

3. Proses verifikasi data 

Proses verifikasi data adalan proses yang dilakukan admin untuk memverifikasi data yang masuk 

dengan tujuan apakah data tersebut bernilai valid atau tidak valid. 

4. Proses pelaporan 

Proses pelaporan ialah proses untuk melaporkan segala kegiatan yang ada pada sistem informasi. 

 

 



 

Use Case Diagram 

Use Case Diagram merupakan kegiatan yang telah disepakati oleh user dan sistem. Berikut ini 

penggunaan use case diagram yang akan menjelaskan bagaimana sistem informasi yang berjalan pada Kantor 

Notaris dan PPAT Yuli Khalisa,S.H., M.Kn. 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

Activity Diagram 

Berikut ini merupakan activity diagram yang akan dibuat antara lain: 

1. Activity Diagram Admin 

 
Gambar 3. Activity Diagram Admin 

2. Activity Diagram Pengusul 

 

Gambar 4. Activity Diagram Pengusul 

Verifikasi 

Permohonoan 

Login 

Admin 
Laporan Pemohon 



 

Class diagram 

Class Diagram ini merupakan rancangan tabel yang akan dibuat pada aplikasinya, dengan cara merelasikan 

setiap tabel dengan tabel yang berhubungan serta menunjukan aktivitas apa yang akan dilakukan oleh tabel 

tersebut. 

 

Gambar 5. Class Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel Pengguna 
 

Id_User * 

Nama 
Username 

Password 

Email 

Tabel Akta Otentik 

+Login() 

+TambahPengajuan() 
+verifikasidataaktapendiri() 

+verifikasidataizincv () 

+verifikasidataaktaotektik() 
+verifikasidatabaliknama() 

Id_aktaotentik * 

Id_user ** 

No_reg 

nama 

telp 

alamat 

Token 

fileKtp 

fileKk 

FileNPWP 
fileIMB 

filesertifikat 

Tabel Akta Pendirian 

+simpan() 
+edit() 

+hapus() 

Id_aktapendirian * 

Id_user ** 

No_reg 

nama 
telp 

alamat 

fileKtp 

fileKk 

FileNPWP 

fileIMB 

filesertifikat 

Tabel Balik Nama 

+simpan() 
+edit() 

+hapus() 

 
 

Tabel Izin CV 

Id_aktabaliknama * 

Id_user ** 

No_reg 

nama 

telp 

alamat 

fileKtpPenjual 
fileKkpenjual 

FileNPWPPenjual 

Filesuratnikahpenjual 

fileKtpPembeli 

fileKkpembeli 

FileNPWPPembeli 

Id_izincv * 
Id_user ** +simpan() 
No_reg +edit() 

nama +hapus() 
telp 

alamat 

fileKtp 

fileNPWP 

Filesertifikat 

Filekk 

 

+simpan() 

+edit() 

+hapus() 



 

Hasil Tampilan Aplikasi 

1. Halaman dashboard 

a. Home 

Halaman dashboard adalah halaman permulaan agar dapat dilihat oleh publik, tanpa harus melakukan 

login terlebih dahulu. Berikut ini merupakan halaman dashboard pada website Kantor Notaris PPAT 

Yulia Khalisa, S.H., M.Kn Kota Banjarbaru. 

 
Gambar 6. Halaman Dashboard Home 

 

b. Dashboard Pemohon 

Pada menu dashboard pemohon ditampilkan jumlah data yang diusulkan, baik itu jumlah data 

usulan balik nama, usulan akta pendiri perusahaan, usulan akta-akta otentik kerjasama dan usulan 

izin cv perusahaan. 

 

Gambar 7. Halaman Dashboard Pemohon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Dashboard Admin 

Berikut ini merupakan tampilan dashboard dari admin yang menghubungkan kebanyak menu 

yang berhubungan dengan admin. 

Gambar 8. Dashboard Admin 

2. Halaman Registrasi 

Halaman registrasi merupakan halaman yang diperuntukan kepada pemohon. pada saat pemohon mau 

melakukan pengusulan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. 

Berikut  ini halaman registrasi pada website ini. 

 

 

Gambar 9. Halaman Registrasi 

3. Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman yang diperuntukan untuk pemohon dan administrasi, berfungsi 

sebagai security website dan merupakan awal dari proses website. 

 

Gambar 10. Halaman Login 



 

4. Halaman Layanan 

Halaman layanan diperuntukan untuk pengusul yang akan meminta bantuan di Kantor Notaris dan 

PPAT Yuli Khalisa, S.H., M.Kn. Pada menu layanan ini, pemohon memilih salah satu opsi yang 

diberikan. Selanjutnya melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan. 

Gambar 11. Opsi Layanan Hukum 

5. Halaman upload Data 

 

Pada halaman upload data terdiri dari halaman upload data balik nama,  upload data izin pendiri 

perusahaan, upload data cv perusahaan dan upload data akta otentik kerjasama/jual beli. Berikut 

ini penjelasan disetiap halaman upload data. 

a. Halaman upload Akta Pendirian Perusahaan 

Pada halaman ini pemohon pengupload berkas yang diperlukan pada saat pembuatan akta 

pendirian perusahaan 

Gambar 12. Layanan Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan 

 

b. Halaman upload Akta Akta Otentik kerjasama / Jual Beli 

Pada halaman ini pemohon pengupload berkas yang diperlukan pada saat pembuatan Akta Akta 

Otentik kerjasama / Jual Beli. 

Gambar 13. Layanan Pembuatan Akta – Akta Otentik Kerjasama / Jual beli 

 



 

c. Halaman upload Izin CV Perusahaan 

Pada halaman ini pemohon pengupload berkas yang diperlukan pada saat pembuatan Izin CV 

Perusahaan. 

Gambar 14. Layanan Pengurusan Izin CV Perusahaan 

6. Halaman Verifikasi 

Halaman verifikasi ialah halaman yang menampilkan data-data pengusul dengan asumsi data 

tersebut sudah lengkap atau belum. Adapun Halaman Verifikasi antara lain : 

a. Halaman Verifikasi Balik Nama 

Halaman verifikasi ini merupakan data verifikasi yang dilakukan admin untuk mengontrol data yang 

masuk agar sesuai dengan syarat pengajuan. 

Gambar 15. Rancangan Halaman Verifikasi Berkas Balik Nama 

b. Halaman Verifikasi Akta Pendiri Perusahaan 

Halaman verifikasi ini merupakan data verifikasi yang dilakukan admin untuk mengontrol data yang 

masuk agar sesuai dengan syarat pengajuan. 

Gambar 16. Rancangan Halaman Verifikasi Berkas Akta Pendiri Perusahaan 



 

c. Halaman Verifikasi Akta Otentik Kerjasama Jual/Beli 

Halaman verifikasi ini merupakan data verifikasi yang dilakukan admin untuk mengontrol data yang 

masuk agar sesuai dengan syarat pengajuan. 

Gambar 17. Halaman Verifikasi Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli 

d. Halaman Verifikasi Izin CV Perusahaan 

Halaman verifikasi ini merupakan data verifikasi yang dilakukan admin untuk mengontrol data yang 

masuk agar sesuai dengan syarat pengajuan. 

Gambar 18. Halaman Verifikasi Izin CV Perusahaan 

7. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi 

Berikut ini merupakan detail dari pengusul, yang mana data tersebut sudah benar atau belum dan 

dari sini didapat bahwa berkas yang telah disampaikan bisa diproses atau tidak. Apabila data 

tersebut belum lengkap maka admin dapat memberikan pesan kepada pengusul dikolom komentar. 

Adapun halaman lihat detail data verifikasi sebagai berikut : 

a. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Balik Nama 

Halaman lihat detail data verifikasi balik nama merupakan verifikasi data yang disesuaikan 

dengan syarat pengajuan. 

Gambar 19. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Balik Nama 



 

 

b. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Pendiri Perusahaan 

Halaman lihat detail data verifikasi pendiri perusahaan merupakan verifikasi data yang 

disesuaikan dengan syarat pengajuan. 

Gambar 20. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Pendiri Perusahaan 

c. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli Halaman lihat detail 

data verifikasi balik nama merupakan verifikasi data yang disesuaikan dengan syarat 

pengajuan. 

Gambar 21. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli 

 

d. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Izin Perusahaan 

Halaman lihat detail data verifikasi izin perusahaan merupakan verifikasi data yang disesuaikan 

dengan syarat pengajuan. 



 

Gambar 22. Halaman Lihat Detail Data Verifikasi Izin Perusahaan 

8. Halaman Laporan 

Berikut ini merupakan halaman laporan, dimana pada halaman ini laporan akan disampaikan kepada 

notaris untuk diproses. 

Gambar 22. Halaman Laporan 

 

a. Laporan Daftar Permintaan Balik Nama, Berikut ini merupakan laporan daftar permintaan 

balik nama yang akan menjadi bukti kalau laporan sudah diserahkan. 

Gambar 23. Laporan Daftar Permintaan Balik Nama 



 

b. Laporan Daftar Pembuatana Akta Pendirian Peusahaan 

Berikut ini merupakan laporan daftar pembuatana akta pendirian perusahaan yang akan menjadi 

bukti kalau laporan sudah diserahkan. 

 

Gambar 24. Laporan Daftar Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan 

 

c. Laporan Daftar Pelayanan Pembuatan Akta-Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli Berikut ini merupakan 

laporan daftar pembuatan akta-akta otentik kerjasama/jual beli yang akan menjadi bukti kalau laporan 

sudah diserahkan. 

Gambar 25. Laporan Layanan Pembuatan Akta-Akta Otentik Kerjasama / Jual Beli 

 



 

d. Laporan Proses Layanan Pembuatan Akta-Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli Berikut ini merupakan 

laporan proses layanan pembuatan akta-akta otentik kerjasama/jual beli yang akan menjadi bukti 

kalau laporan sudah diserahkan. 

Gambar 26. Laporan Proses Layanan Pembuatan Akta-Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli 

 

e. Laporan Proses Layanan Pengurusan Izin CV Perusahaan 

Berikut ini merupakan laporan proses layanan pengurusan izin CV perusahaan yang akan menjadi bukti 

kalau laporan sudah diserahkan. 

 

Gambar 27.. Laporan Proses Layanan Pengurusan Izin CV Perusahaan 

8. Halaman Cetak Pendaftaran 

Halaman Cetak Pendaftaran merupakan hasil output dari pemohon yang sudah melakukan upload data 

sebgai bukti penyerahan berkas. Berikut ini bukti pendaftaran disetiap layanan sebagai berikut: 

a. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Balik Nama 

Cetak bukti pendaftaran diperlukan untuk proses serah terima data pendaftaran. 

Gambar 28. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Balik Nama 

 



 

b. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Izin CV Perusahaan 

Cetak bukti pendaftaran diperlukan untuk proses serah terima data pendaftaran. 

 

Gambar 29. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Izin CV Perusahaan 

c. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Pendirian Perusahaan 

Cetak bukti pendaftaran diperlukan untuk proses serah terima data pendaftaran. 

 

Gambar 30. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Pendirian Perusahaan 

 

d. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli 

Cetak bukti pendaftaran diperlukan untuk proses serah terima data pendaftaran. 

 

Gambar 31. Cetak Bukti Pendaftaran Layanan Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli 



 

9. Halaman Cetak Bukti Pengambilan 

Halaman Cetak Bukti Pengambilan merupakan hasil output dari pemohon yang sudah menyelesaikan 

pemberkasan. Berikut ini bukti Bukti Pengambilan disetiap layanan sebagai berikut: 

a. Cetak Bukti Bukti Pengambilan Layanan Balik Nama 

Cetak bukti pengambilan surat ini diperuntukan kepada pemohon sebagai bukti 

terselesaikannya proses pelayanan. 

Gambar 32. Cetak Bukti Bukti Pengambilan Layanan Balik Nama 

 

b. Cetak Bukti Pengambilan Layanan Izin CV Perusahaan 

Cetak bukti pengambilan surat ini diperuntukan kepada pemohon sebagai bukti terselesaikannya proses 

pelayanan 

 
 

Gambar 33. Cetak Bukti Pengambilan Layanan Izin CV Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Cetak Bukti Pengambilan Layanan Pendirian Perusahaan 

Cetak bukti pengambilan surat ini diperuntukan kepada pemohon sebagai bukti terselesaikannya proses 

pelayanan 

 

Gambar 34. Cetak Bukti Pengambilan Layanan Pendirian Perusahaan 

 

d. Cetak Bukti Pengambilan Layanan Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli 

Cetak bukti pengambilan surat ini diperuntukan kepada pemohon sebagai bukti terselesaikannya proses 

pelayanan 

Gambar 35. Cetak Bukti Pengambilan Layanan Akta Otentik Kerjasama/Jual Beli 



 

 

10. Notifikasi Telegram 

Notifikasi telegram diperuntukan bagi pemohon yang ingin mengetahui status layanan yang telah 

diajukan dalam proses apa. Berikut ini halaman notifikasi telegram. 

 

Gambar 36. Halaman Notifikasi Telegram  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis, perancangan dan pengujian terhadap sistem informasi pendaftaran dan 

monitoring pelayanan jasa notaris dan ppat pada Kantor Notaris Ppat Yulia Khalisa, S.H., M.Kn Kota Banjarbaru, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya aplikasi ini Admin dan Pemohon dapat dengan mudah untuk mengumpulkan data 

persyaratan layanan seperti layanan akta pendiri perusahanan, akta balik nama, akta cv perusahaan dan akta 

otentik kerjasama dan jual/beli. 

2. pengelolaan data layanan seperti layanan akta pendiri perusahanan, akta balik nama, akta cv perusahaan 

dan akta otentik kerjasama dan jual/beli sehingga data tersebut tidak tercecer atau hilang dan dapat dengan 

mudah dikelola. 

3. Pengolahan Laporan dalam bentuk laporan terhadap layanan akta pendiri perusahanan, akta balik nama, 

akta cv perusahaan dan akta otentik kerjasama dan jual/beli lebih terarah tujuannya. 

4. Mengetahui hasil atau status layanan pada Kantor Notaris dan PPAT Yulia Khalis, S.H., M.Kn dengan 

cepat menggunakan telegram. 

5. Mempermudah dalam melakukan pencarian dan penyimpanan data layanan pada Kantor Notaris dan PPAT 

Yulia Khalis, S.H., M.Kn karena data sudah terintegrasi dengan baik. 

6. Membantu pemohon untuk tidak repot datang ke Kantor Notaris. 

7. Memudahkan admin dalam memverifikasi data layanan pada Kantor Notaris dan PPAT Yulia Khalis, S.H., 

M.Kn dalam proses usulan. 

Saran 

Agar aplikasi ini berjalanan dengan baik dalam penggunaanya serta pengembangannya, maka penulis 

berkeinginan memberikan saran-saran yanag mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para 

pembaca, yaitu : 

1. Kedepannya diperlukan program yang lebih bagus lagi dengan fitur yang lebih lengkap, karena fitur yang 

ada di aplikasi ini masih sederhana. 

2. Perlu adanya pengembangan sistem menjadi lebih baik lagi agar keamanan data lebih terjaga. 

3. Diharapkan pembuatan aplikasi nantinya berbasis mobile (Android) agar lebih praktis dan memudahkan 

aparatur desa dan masyarakat dalam proses pelayanan administrasi. 
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