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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi komunikasi ialah bagian dari media yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan kepada banyak orang. Kemajuan teknologi yang sangat 

pesat ini merubah kehidupan manusia menjadi serba mudah dan praktis. 

Teknologi hadir dengan memberikan kemudahan terhadap suatu masalah yang 

dihadapi masyarakat. Salah satu teknologi yang sangat populer oleh pengguna 

telepon seluler saati ini ialah SMS ( Short Message Service). Short Message 

Service (SMS) adalah salah satu komunikasi teks melalui mobile phone atau 

telepon seluler. SMS merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan 

saat ini, selain murah prosesnya juga berjalan cepat dan langsung sampai pada 

tujuan. SMS Gateway merupakan perangkat penghubung antara pengirim sms 

dengan database. Perangkat ini terdiri dari satu set Pesonal Computer (PC), 

handphone dan program aplikasi. Program aplikasi ini yang akan meneruskan 

setiap request dari setiap sms yang masuk dengan melakukan query ke dalam 

database, kemudian memberi respon dari hasil query ini kepada si pengirim sms. 

UPTD Balai Latihan kerja Industri (BLKI) Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program pelatihan dan pemagangan 

yang tidak lain bertujuan ikut berkontribusi aktif dalam upaya mengurangi 

pengangguran dan peningkatan kualitas SDM melalui program-program 

Pendidikan dan Pelatihan Berbasis  Kompetensi (PBK)yang sesuai dengan pasar 

kerja , tidak terlepas dari sinergitas antara input, proses, output dan outcame. 

Masukan (Input) berupa tenaga kerja yang belum kompeten, melalui proses 

pendidikan dan pelaihan standard kompetensi yang ada, akan di hasilkan output 

berupa calon tenaga kerja yang kompeten dibidangnya sehingga akan mampu 

bekerja pada bidang komptensi yang sesuai atau mampu membuka peluang usaha 

baik bagi didinya sndiri maupun orang lain. Pelatihan yang ada di UPTD Balai 

latihan Kerja industri ini adalah Teknik Listrik, Teknik Las, Teknologi Informasi 

dan Komunikasi, Menjahit, Pariwisata, dan Teknik Otomotif. 
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Selama ini proses pendaftaran pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja industri 

masih menggunakan sistem manual, sedangkan pencari kerja kebanyakan diluar 

pangkalpinang. Belum lagi ada kendala ataupun masalah-masalah yang ada di 

perjalan. Itu akan membuat calon pendaftar khususnya masyarakat susah 

mendaftar dan mencari info tentang pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja 

Industri (BLKI), karena informasi dan pendaftaran harus datang langsung 

kekantor Balai Latihan Kerja Industri (BLKI),  kemudian di daftarkan oleh pihak 

pendaftar pelatihan yang bernama KIOS3IN1. Dan kios 3in 1 inilah yang bisa 

mendaftar peserta pelatihan dengan sistem online. Setelah di daftar dan data calon 

pelatihan sudah dimasukkan online, calon peserta masih menunggu sms dari pihak 

pelatihan kapan jadwal pembukaan pelatihan. Informasi penjadwalan ini belum 

diketahui kapan akan di laksanakan pelatihan,. Sedangkan masyakarat masih 

menunggu kabar pelatihan hanya dengan SMS. Sampai saat ini, untuk mencari 

informasi pembukaan pelatihan masyarakat harus ke bagian informasi pelatihan. 

Hal itu sangat merugikan bagi pecari kerja , salah satunya rugi waktu, tenaga, dan 

transportasi. Selain pelatihan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) juga 

mengadakan pemagangan di perusahaan-perusahaan yang ada di Bangka Belitung. 

Setelah dilatih selama 1 bulan, para peserta di magangkan ke perusahaan-

perusahaan. Proses pemagangan itu selama 2 bulan. Setelah proses pemagangan 

selesai sampai batas waktu yang ditentukan, mereka mendapatkan sertifikat. Dan 

menunggu lagi sms apakah mereka diterima atau tidak di perusahaan tempat 

mereka magang. 

Penelitian yang mengarah ke penelitian seperti ini pernah dilakukan oleh 

Arinta Widyaningtyas yang berjudul “Sistem Informasi Akademik Berbasis Sms 

Gateway Menggunakan  Metode  Prototype”. Pada tahun 2010 tetapi penelitian 

ini hanya rancangan. Selain penelitian Arinta Widyaningtyas penelitian yang 

serupa pernah juga dilakukan oleh Isnawati Mulyani, Eri Satria, dan Asep Deddy 

Supriatna yang berjudul “Pengembangan Short Message Service (SMS) Gateway 

Layanan Informasi Akademik di SMK YPPT Garut”. Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2012. Kemudian penelitian yang serupa dengan studi kasus berbeda 

pernah dilakukan oleh Fildzah Adani yang berjudul “Implementasi Teknologi 
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Sms Gateway Pada Apotik Fortuna Padang” pada tahun 2008 Selain itu pernah 

dilakukan oleh Fetty Nurlaela yang berjudul “Aplikasi SMS Gateway Sebagai 

Sarana Penunjang Informasi Perpustakaan Pada Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 1 Arjosari”. Pada tahun 2013. 

Dari latar belakang diatas, maka perlu dibuat aplikasi yang dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini. Pembangunan aplikasi info 

pelatihan berbasis SMS Gateway ini ialah solusi untuk menyelesaikan semua 

permasalahan di atas guna mencapai efektifitas. Maka dari itu penulis merasa 

tertarik melakukan penelitian untuk bahan laporan dengan judul “ Rancang 

Bangun Aplikasi Info Pelatihan Peningkatan SDM di UPTD Balai Latihan Kerja 

Industri Provinsi Babel Berbasis SMS Gateway (Studi kasus : UPTD Balai 

Latihan Kerja Industri Dinas Tenaga Kerja Prov.Babel)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam    penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara membangun aplikasi info pelatihan peningkatan SDM di 

UPTD Balai Latihan Kerja Industri yaitu info pendaftaran, pemagangan, 

penjadwalalan, dan nilai yang diperoleh oleh Masyarakat setelah test ? 

2. Bagaimana penggunaan aplikasi ini agar mudah dan bisa digunakan oleh 

masyarakat Bangka Belitung ? 

3. Bagaimana instruktur BLKI dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

dengan waktu yang cepat dan fleksibel ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka diperlukan suatu pembatasan 

permasalahan atau ruang lingkup yang meliputi hal-hal sebagai berikut:  

1. Studi kasus dalam penelitian dibatasi hanya di BLKI Pangkalpinang. 

2. Informasi yang diberikan kepada masyarakat hanya untuk yang terdaftar di 

BLKI. 

3. Aplikasi yang dibangun untuk informasi penjadwalan, pemagangan pelatihan, 

dan nilai pelatihan. 

4. Fasilitas yang diberikan pada aplikasi penjadwalan pelatihan meliputi SMS 

Broadcast kepada seluruh peserta yang terdaftar. 

5. Info pelatihan peningkatan SDM di BLKI menggunakan bahasa 

pemrograman java netbean 6.9 dan database Mysql. 

 

1.4 Metodelogi Penelitian  

Metodelogi penelitian terdiri dari 3 bagia utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian , dan tools (alat bantu dalam analisis dan 

merangcang aplikasi): 

1. Model pengembangan perangkat lunak 

Menggunakan metode waterfall untuk membantu pekerjaan dari satu tahan 

ketahap lain. 

2. Metode Penelitian Dalam Pengembangan Perangkat Lunak 

Menggunakan penelitian yang digunakan metode berorientasi objek 

3. Alat bantu pengembangan sistem 

Perngkat bantu yang akan digunakan perancangan system dengan UML 

aplikasi ini untuk memberikan gambaran umum tentang aplikasi. Uscase 

diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, struktur table. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi Sms Gateway untuk 

sistem aplikasi pendaftaran pelatihan, penjadwalan pelatihan, dan pemagangan. 

Aplikasi ini terintegrasi dengan server MySql dan pemrograman java 

menggunakan Netbeans yang dapat di akses oleh seluruh calon peserta pelatihan 

khususnya UPTD Balai Latihan Kerja Industri. 

Manfaat dari aplikasi info pelatihan di UPTD Balai Latihan Kerja Industri 

antara lain ialah: 

1. Memberikan kemudahan kepada calon peserta pelatihan untuk mendaftar 

tanpa harus datang kekantor secara langsung. 

2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi 

pelatihan apa saja yang ada di UPTD Balai Latihan Kerja Industri. 

3. Mengurangi biaya transportasi dan waktu lebih efisien bagi masyarakat. 

4. Memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi penjadwalan 

pelatihan dan informasi pemagangan pelatihan. 

5. Memberikan kemudahan bagi masyaraka yang sudah mengikuti test untuk 

mengetahui hasil atau nilai yang telah diperoleh. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

 Laporan penelitian ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan 

Bab ini merupakan awal  yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, metodelogi penelitian, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisannya. 

 

2) Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai berbagai landasan teori yang digunakan dalam 

penelitian serta disesuaikan dengan batasan permasalahan yang dihadapi 

untuk memaksimalkan laporan yang akan di buat. 

 

3) Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini akan membahas metodologi yang digunakan dalam membangun 

aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu 

pengembangan sistem. 

 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab ini akan membahas mengenai struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang ,analisa masalah sistem yang berjalan, analisa hasil solusi, analisa 

kebutuhan sistem usulan, analisa sistem, perancangan sistem, dan 

mempaparkan metodologi yang digunakan, implementasi aplikasi. 

 

5) Bab V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari penulisan penelitian dan saran 

untuk pengembangan aplikasi program yang dikembangkan.  

 

 

 

 


