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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut (Witanto and Solihin, 2016) Sistem yang masih konvensional 

mengakibatkan proses Administrasi cenderung lambat, karena data-data yang 

belum terintegrasi dan terkelola dengan baik. Sistem yang masih menggunakan 

arsip dalam bentuk fisik yang rentan mengalami kerusakan atau bahkan hilang. 

Sehingga kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme sistem dengan 

memanfaatkan teknologi informasi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. 

Salah satu hal yang menjadi trend saat ini adalah kegiatan berbasis Internet dalam 

penggunaan website yang dapat membantu kegiatan manusia. Adanya hal tersebut 

membuat dimensi ruang dan waktu bukan lagi menjadi hambatan dalam mencari 

dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan waktu yang relatif lebih 

singkat dan proses yang relatif lebih cepat.  

Saat ini, kebutuhan akan sistem informasi bagi organisasi sudah merupakan 

tuntutan yang tidak dapat dihindarkan mengingat perkembangan lingkungan 

eksternal organisasi yang bergerak sangat cepat, jaman sudah berbasis teknologi, 

semua urusan bisnis mengenai organisasi ditangani dengan teknologi sehingga 

organisasi dituntut untuk bisa membaca perkembangan tersebut jika organisasi 

masih ingin bertahan lama dan tidak mati suri. (Santoso and Nurwati, 2016) 

Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, masyarakat semakin 

dimudahkan dalam melakukan beberapa proses, salah satu contohnya adalah 

pendaftaran Calon tenaga kerja yang dapat dilakukan dengan membuka website 

perusahaan atau jasa penyedia lowongan pekerjaan. Proses ini menjadi lebih 
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mudah dilakukan karena pendaftar tidak harus datang langsung ke perusahaan 

atau jasa penyedia lowongan pekerjaan yang bersangkutan untuk melakukan 

proses pendaftaran sehingga secara otomatis akan menghemat waktu dan biaya 

yang dikeluarkan oleh pendaftar (Habibie, 2012). 

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan merancang 

Sistem Informasi Pelayanan Ketenagakerjaan Informal Berbasis Web. 

Dengan dirancangnya sistem ini, diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

para calon tenaga kerja dan juga PT IPWIKON Jasindo dalam memproses 

pendaftaran calon tenaga kerja informal. PT IPWIKON Jasindo merupakan 

perusahaan yang mengangani para tenaga kerja Indonesia untuk di tempatkan di 

luar negeri. PT IPWIKON Jasindo di Bandar Lampung membutuhkan sistem yang 

dapat membantu proses pendaftaran calon tenaga kerja menjadi lebih mudah dan 

cepat. Menurut Ibu Irawati, salah satu karyawan di PT IPWIKON Jasindo 

mengatakan. “Sistem pendaftaran calon tenaga kerja selama ini masih 

menggunakan sistem yang manual dan belum memiliki sistem tersendiri untuk 

proses pendaftarannya. Hal tersebut menjadikan proses pendaftaran menjadi 

sedikit lambat karena pemrosesan data nya yang belum terintegrasi”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah dalam 

penelitian ini dirumusakan dalam beberapa pertanyaan berikut ini: 

1. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan ketenaga kerjaan 

informal berbasis web.  

2. Bagaimana merancang aplikasi dengan interface yang sederhana sehingga 

mudah dioperasikan? 
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3. Bagaimana analisis kualitas sistem informasi pelayanan ketenagakerjaan 

informal berdasarkan pengujian fungsional Black Box dan Webqual 4.0? 

1.3 Batasan Penelitian 

Berdasarkan dari apa yang dipaparkan dalam rumusan masalah, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pendaftaran calon tenaga 

informal pada PT IPWIKON Jasindo. 

2. Sistem ini digunakan untuk pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran. 

Pengumpulan berkas tetap dilakukan secara offline. 

3. Mekanisme pengujian menggunakan standard Black Box dan Webqual 4.0. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merancang sistem informasi 

pelayanan ketenagakerjaan informal yang dapat membantu proses Administrasi 

pendaftaran calon tenaga kerja pada PT  IPWIKON Jasindo.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Penulis penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang 

lebih luas tentang dunia ketenaga kerjaan. 

2. Penelitian ini di harapkan dapat membantu  PT IPWIKON Jasindo dalam 

proses Administrasi pendaftaran calon tenaga kerja informal menjadi lebih 

terkomputerisasi dan cepat. 

3. Bagi Pembaca penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis dan 

sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.  


