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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di 

dunia yaitu sebanyak 250 juta jiwa pada tahun 2015. Dengan jumlah penduduk yang 

sangat besar ini akan menimbulkan masalah kependudukan yang sangat krusial 

terutama di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan data statistik tingkat 

pengangguran di Indonesia pada bulan Februari tahun 2012 sebanyak 7,61 juta 

orang, dan pada bulan Agustus tahun 2012 sebanyak 7,24 juta orang. Sedangkan 

pada bulan Februari tahun 2013 sebanyak 7,17 juta orang, dan pada bulan Agustus 

tahun 2013 sebanyak 7,39 juta orang.  Sedangkan penduduk bekerja pada bulan 

Februari tahun 2013 sebanyak 114,02 juta orang, pada bulan Agustus tahun 2013 

sebanyak 110,80  juta orang. Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan 

Februari 2013 (5,92 persen) sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 

bulan Agustus 2013 (5,92 persen). [1] Dengan demikian masalah pengangguran dan 

tenaga kerja di Indonesia masih menjadi persoalan yang perlu disikapi secara serius. 

Pengangguran  merupakan istilah untuk mereka yang tidak memiliki pekerjaan, 

sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, dan tidak mencari 

pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Banyak orang-

orang yang menjadi pengangguran  dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan 

kurangnya bekal ilmu yang mereka miliki. Minimnya ilmu yang mereka miliki 

membuat sumber daya manusia yang ada menjadi kurang berkualitas, sedangkan 

perusahaan-perusahaan besar membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas 

tentunya. Selain itu pengangguran juga terjadi karena angkatan kerja yang semakin 

banyak namun lapangan kerja yang tersedia hanya sedikit. 

Dengan tingkat pengangguran yang masih dibilang tinggi di Indonesia 

khususnya di Kota Pasuruan. Untuk tingkat pengangguran sendiri di Kota Pasuruan 

sampai sekarang masih belum kunjung tuntas. Dari data statistik yang didapat, 

tingkat pengangguran di Kota Pasuruan pada tahun 2012 sekitar 4062 jiwa dapat di 

presentasikan sebesar 4,34%. Pada tahun 2013 sekitar 5310 jiwa dapat di 

presentasikan sebesar 5,41%. Pada tahun 2014 sekitar 5915 jiwa dapat di 
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presentasikan sebesar 6,09% (BPS Kota Pasuruan, 2013). [2] Hal ini membuktikan 

bahwa angka penganguran di Kota Pasuruan semakin meningkat setiap tahunnya. 

Dari jumlah pengangguran yang setiap tahunnya semakin tinggi tedapat 

masalah-masalah lain yang membuat angka pengangguran itu tinggi pertama 

sulitnya pemberian informasi pekerjaan yang dilakukan oleh petugas dari instasi 

pemarintah yang membuat tebatasnya informasi yang didapat oleh para pencari 

kerja tentang lowongan-lowongan pekerjaan. Kedua pendataan yang masih 

dilakukan secara manual dengan melakukan observasi-observasi ke lapangan yang 

hanya mengambil beberapa data sempel, sehingga data yang diperoleh tidak sesuai 

antara program yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dengan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat. Ketiga kurangnya SDM yang dimiliki oleh instansi 

pemerintah, sehingga petugas-petugas yang melakukan pendataan masih 

melakukannya secara manual mengakibatkan tidak tepatnya data yang diperoleh 

serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penanggulangan dan membutuhkan 

biaya ekstra dalam pendataan. Keempat tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para 

pencari kerja masih tergolong rendah. Kelima kurangnya sosialisasi antara para 

pencari kerja dengan instansi pemerintah atau perusahan tentang syarat-syarat 

dalam mencari pekerjaan dan pemberian solusi bagi para pencari kerja. 

Selain itu pemetaan penduduk juga merupakan salah satu hal yang penting 

dalam mengatasi permasalahan pengagguran yang semakin tinggi setiap tahunnya. 

Dengan melakukan pemetaan penduduk maka akan mempermudah untuk 

menentukan daerah mana saja yang membutuhkan penyuluhan tentang tenaga kerja 

dan daerah mana yang tidak [3]. Sehingga nantinya melalui pemetaan penduduk 

petugas Dinas Tenaga Kerja akan lebih tepat sasaran dan tidak membuang-buang 

waktu di lapangan. 

Salah satu dampak negatif yang terjadi karena angka pengangguran yang 

semakin tinggi ini bisa dilihat dari semakin banyaknya kriminalitas yang terjadi. 

Sehingga masalah tingginya angka pengangguran di Indonesia menjadi salah satu 

hal yang perlu untuk segera ditangani. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini 

sangat diperlukan. Selain untuk mendata penduduk yang bekerja, Dinas Tenaga 

Kerja juga mendata penduduk yang tidak bekerja dengan memberikan solusi. Dari 
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permasalahan diatas diharapkan terdapat suatu aplikasi yang mampu membantu 

memecahkan masalah yang muncul. Aplikasi pendataan penduduk bekerja dan 

tidak bekerja yang terdaftar itu sendiri sangatlah penting, dikarenakan dengan 

adanya aplikasi pendataan penduduk bekerja dan tidak bekerja yang terdaftar 

tersebut Pemerintah Daerah dapat mengetahui berapa jumlah penduduk bekerja dan 

tidak bekerja yang ada pada daerahnya, di kecamatan mana saja penduduk yang 

tidak bekerja itu berada, dan memberikan informasi tentang pendaftaran pekerjaan 

bagi para penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis 

berusaha menjawab dengan membuat suatu aplikasi yang dapat mengatasi 

pengentasan pengangguran, dan dapat dijadikan alat bantu untuk kemudahan dalam 

pengolahan data yang efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung 

oleh masyarakat. Dengan demikian penulis tertarik untuk membuat tugas akhir 

yang berjudul “Aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja berbasis mobile 

(Studi kasus Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan)”. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana membangun aplikasi pendataan penduduk dalam pendataan data 

dan pemberian informasi antara petugas dan pencari kerja ? 

2. Bagaimana membangun aplikasi pemetaan yang dapat memberikan informasi 

tentang daerah-daerah yang membutuhkan penyuluhan ? 

1.3 Batasan Masalah  

1. Daerah yang menjadi obyek pendataan penduduk bekerja dan tidak bekerja 

dalam pembuatan tugas akhir ini adalah Kota Pasuruan. 

2. Aplikasi ini berbasis Website Responsive yang digunakan oleh Petugas. 

3. Aplikasi ini berbasis Android yang digunakan oleh Pencari kerja. 

4. Data pencari kerja sangat tergantung dari inputan para pencari kerja. 

1.4 Tujuan 

1. Sebagai sarana untuk untuk memudahkan Dinas sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dalam pendataan data dan pemberian informasi antara petugas 

dan pencari kerja. 
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2. Sebagai sarana untuk memberikan informasi tentang daerah-daerah yang

membutuhkan penyuluhan.

1.5 Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan tugas akhir ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Memudahkan dalam proses penginputan data penduduk bekerja dan tidak

bekerja secara efektif dan efisien.

2. Untuk mempersingkat waktu dalam pendataan tenaga kerja.

3. Dapat memberikan informasi pekerjaan secara real time.

1.6 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian dan pembahasan ini di susun dalam beberapa bab, setiap bab 

memuat beberapa sub bahasan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I       Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

tugas akhir, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II     Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori dan prinsip-prinsip yang menunjang pembuatan tugas 

akhir, teori yang dibahas antara lain tentang pemetaan, android, dan lain-lain. 

BAB III   Analisis dan Perancangan Sistem 

Bab ini berisi tentang desain sistem dari aplikasi yang akan dibuat. 

BAB IV   Implementasi dan Pengujian Sistem 

Bab ini berisi implementasi dari desain program dan penjelasan mengenai cara 

penggunaan program. Setelah aplikasi jadi maka akan diuji apakah sistem berjalan 

sesuai dengan sistem yang telah dibuat. 

BAB V    Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk pengembangan 

program ke depannya. 


