
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja dan ingin 

mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Muhdar, 2015). Menurut 

Harjanto (2014) munculnya pengangguran dikarenakan kurangnya lapangan 

pekerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja.Namun dalam system 

perekonomian modern, hal ini memang pasti terjadi. Pengangguran merupakan 

jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang selera aktif mencari pekerjaan 

tetapi belum memperoleh pekerjaan. Pengangguran menjadi masalah yang saat ini 

sudah mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan di Indonesia. Jumlah 

penganggur mengalami peningkatan, sementara itu tingkat pengangguran yang 

tinggi adalah pemborosan-pemborosan sumber daya dan potensi yang ada,menjadi 

beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dan dapat mendorong 

peningkatan keresahan sosial dan kriminal (Sirait, 2013). 

Menurut Muhdar (2015), jenis pengangguran dinegara-negara yang sedang 

berkembang dapat pula dibedakan sebagai berikut : 

1. Pengangguran Terselubung 

Pengangguran terselubung terjadi karena dalam suatu perekonomian jumlah 

tenaga kerja sangat berlebihan. Penganggguran jenis ini juga disebuat 

pengangguran tidak kentara. Pengangguran terselubung banyak ditemukan 

dinegara sedang berkembang, terutama disektor pertanian.
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2. Pengangguran Musiman 

Pengangguran musiman banyak ditemukan disektor pertanian dinegara 

sedang berkembang. Pengangguran musiman adalah pengaguran yang terjadi 

pada waktu-waktu tertentu didalam waktu satu tahun. 

3. Setengah Pengangguran 

      Setengah pengangguran adalah seseorang yang bekerja sebagai buruh 

karyawan dan pekerja mandiri (berusaha sendiri) yang selama periode tertentu 

secara terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal, yang masih mencari 

pekerjaan lain atau masih bersedia mencari pekerjaan lain atau tambahan 

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Lampung (2017) data pengangguran pada 

perkotaan mencapai 78.941 orang dan pengangguran pada pedesaan  mencapai 

97.316 orang, Total data pengangguran di Provinsi Lampung adalah 176.257 

orang. Ini merupakan indikasi yang merepresentasikan turunnya produktivitas 

tenaga kerja di Provinsi Lampung. 

Berdasarkan informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Lampung didapati tidak semua masyarakat Lampung khususnya mengetahui 

adanya pogram-pogram seperti pogram pelatihan atau magang  yang ditawarkan 

atau diberikan pemerintah kepada masyarakat dikarenakan informasi untuk 

pendaftaran pelatihan yang masih manual  yang disampaikan belum maksimal 

seperti jumlah pendaftar tenaga kerja yang masih minim atau sedikit terkait 

dengan pogram Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, hal ini tentu menjadi salah satu 

kendala bagi pemerintah. Dampak dari kendala tersebut adalah masih banyaknya 

tingkat pengangguran di Provinsi Lampung, menurunya nilai produktifitas tenaga 

kerja serta dapat mengakibatkan suatu perusahaan merugi. Teknologi informasi 
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sangatlah dibutuhkan, dimana perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Hal 

ini membuat banyak perubahan dalam gaya hidup semua kalangan masyarakat. 

Salah satu perubahanya adalah penggunaan Smartphone. Menurut Osman 

Smartphone didefinisikan sebagai sebuah komputer genggam, yaitu suatu 

perangkat bergerak dengan spesifikasi menyerupai komputer desktop namun 

memiliki kapasitas lebih ringan dan konten lebih sederhana (Dinarah, dkk, 2017). 

Berdasarkan penelitian yang berjudul“Pengaruh Ketergantungan Pada 

Smartphone dan Sikap Terhadap Perilaku Pembelian Online Pada Mahasiswa “ 

yang dilakukan oleh Qurniawati (2016), Secara umum jumlah penggunaan 

Smartphone di Indonesia sebanyak lima puluh lima juta pengguna Smartphone. 

Kalangan muda khususnya mahasiswa, sering kali dikategorikan sebagai 

kelompok konsumen yang cenderung terbuka terhadap produk baru yang 

dimunculkan di pasar. Kelompok ini juga diyakini selalu ingin mengikuti tren 

gaya hidup terkini, terlepas dari apakah sesungguhnya mereka benar-benar 

membutuhkan produk tersebut dan mendapat manfaat dari produk yang 

dikonsumsinya (Schiffman & Kanuk, 2013). Penggunaan Smartphone di 

Indonesia telah meluas baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kebijakan 

pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pelaksaan 

Program Desa Broadband Terpadu bertujuan untuk menyelenggarakan fasilitas 

terkait jaringan internet, perangkat akhir pengguna, dan pengadaan aplikasi yang 

sesuai dengan karakteristik masyarakat di pedesaan (Kominfo, 2015). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “ 

Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Bagi Tunakarya Pada Dinas Tenaga 

Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung “.
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1.2   Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menyebarkan Informasi pekerjaan kepada para Tunakarya di 

Provinsi Lampung secara efektif dan efisien? 

2. Bagaimana cara menerapkan system pelayanan bagi Tunakarya  

menggunakan aplikasi pelayanan Tunakarya di Disnakertrans Provinsi 

Lampung? 

3. Apakah penyebaran Informasi Lowongan kerja yang dikembangkan secara 

efektif dapat meningkatkan akses Informasi di Disnakertrans kepada 

masyarakat? 

1.3    Batasan Masalah 

Agar penulisan proposal penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang 

semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi 

yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penulis berfokus pada analisa penyebaran informasi lowongan pekerjaan 

bagi Tunakarya 

2. Penulis berfokus pada pelayanan pelatihan bagi para Tunakarya pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung 

1.4    Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menyampaikan Informasi lowongan pekerjaan sesuai skill dengan 

membangun aplikasi pelayanan bagi Tunakarya berbasis Android secara 

efektif dan efisien. 
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2. Untuk menerapkan system pelayanan bagi Tunakarya menggunakan aplikasi 

pelayanan Tunakarya di Disnakertrans Provinsi Lampung. 

3. Untuk meningkatkan akses Informasi lowongan kerja kepada masyarakat 

secara efektif di Disnakertrans Provinsi Lampung. 

1.5    Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Lampung 

Aplikasi pelayanan bagi Tunakarya ini diharapkan dapat mengetahui tingkat 

atau jumlah penggangguran yang sudah tersalurkan dan yang belum 

tersalurkan di Provinsi Lampung, dapat menampilkan lowongan pekerjaan 

yang ada di Provinsi Lampung dan dapat mengarahkan kemampuan dari 

para Tunakarya yang sudah terdaftar dengan mengikuti bimbingan atau 

pelatihan yang disediakan oleh Disnakertrans melalui aplikasi ini. Sehingga 

bisa mengurangi para Tunakarya di Provinsi Lampung. 

2.  Bagi Pengguna 

Aplikasi pelayanan bagi Tunakarya ini diharapkan dapat dimanfaatkan 

untuk mempermudah masyarakat memperoleh informasi lowongan 

pekerjaan sesuai dengan keahlianya dan dengan adanya bimbingan atau 

pelatihan dapat mengetahui skill masing-masing bagi para pengangguran di 

Provinsi Lampung sehingga lebih mengetahui potensi yang ada dalam diri. 

3.   Bagi Penulis  

Dapat menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan diri dalam    

mengimplementasikan pembuatan aplikasi pelayanan bagi Tunakarya 

berbasis Android. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Masalah, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tentang uraian teori yang mendukung pembahasan 

yaitu definisi tentang tunakarya, aplikasi, pelayanan dan android. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan metodologi penelitian meliputi Kerangka Penelitian, 

Metode Pengumpulan, Rancangan Pengujian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang hasil atau implementasi system yang telah 

dibuat, dan menjelaskan hasil pengujian aplikasi. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari laporan yang penulis buat.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


