
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Hal ini 

ditandai dengan adanya berbagai permasalahan besar dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kurang 

terjangkaunya pendidikan yang berkualitas dengan kata lain tingginya biaya Pendidikan membuat 

masyarakat kurang bisa mengenyam pendidikan terutama pendidikan yang berkualitas bagus, 

kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi,kurangnya akses 

ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan 

terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah lagi yaitu kemiskinan 

menyebabkan jutaan rakyat tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan dan sandang. 

 Kemiskinan membuat masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup. 

Demi terciptanya kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarganya bayak orang rela melakukan 

pekerjaan apa saja agar dapat menyelamatkan kehidupan mereka, bahkan tidak peduli lagi 

mengenai tempat pekerjaan asalkan hasil yang didapatkan sesuai dengan modal dan resiko yang 

ditanggung. 

Kondisi ini melanda masyarakat Indonesia termasuk di pulau jawa, pulau jawa adalah pulau 

dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, dengan jumlah penduduk terbanyak pulau jawa 

masih memiliki banyak masyarakat yang berkerja sebagai buruh tani. Penghasilan sebagai petani 

tidak menentu dan hanya cukup unruk biaya hidup sampai panen berikutnya, sedangkan kebutuhan 

hidup sehari-hari semakin meningkat. Keadaan seperti itu menekan para istri untuk membantu 

menopang perekonomian rumah tangga agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan 

keluarganya, sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. 



  Banyak penduduk dipulau jawa khususnya wanita yang mencari alternatif pekerjaan lain 

dengan mengadu nasib di negeri orang dengan harapan dapat mengubah kondisi sosial ekonomi 

keluarga. Bekerja diluar negeri merupakan salah satu peluang yang dapat meningkatkan 

penghasilan bila dibandingkan  dengan bekerja di tanah air, alasan yang menyebabkan untuk 

bekerja ke luar negeri adalah faktor ekonomi, keminiskinan tersebut yang membuat seseorang 

yang rela untuk melakukan apa saja demi mencapai harapan keselamatan hidupnya serta status 

kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Apalagi dengan rendahnya tingkat 

Pendidikan yang mereka miliki. 

Untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) para calon harus menempuh beberapa proses 

dari pendaftaran, Pendidikan Bahasa asing, tes kesehatan hingga proses pemberangkatan. Untuk 

pemeberangkatan tkw keluar negeri dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) dan pihak swasta melalui Perusahaan Jasa Pengerah dan Tenaga 

kerja Indonesia (PJTKI) yang sudah memiliki ijin usaha. Semakin banyak TKW yang ingin bekerja 

keluar negeri, semakin banyak perusahaan swasta yang membuka jasa proses pengiriman ke luar 

negeri, salah satu nya adalah PT. Putra Bragas Mandiri Cabang Cilacap. 

PT. Putra Bragas Mandiri adalah salah satu PJTKI yang banyak memiliki cabang diseluruh 

Indonesia tak terkecuali di Cilacap. Di PT. Putra Bragas Mandiri Cilacap itu sendiri sampai 

sekarang hanya mengkhususkan wanita dalam tujuan pemberangkatanya untuk di jadikan para 

calon tki atau tkw yang akan bekerja diluar negeri nantinya, banyak tkw yang sudah 

diberangkatkan menuju luar negeri dan berhasil merubah ekonomi keluarga mereka ke tingkat 

yang lebih baik karena tingkat Pendidikan dan ekomomi di daerah Cilacap masihlah sangat rendah 

dan masyarakatnyapun masih banyak yang miskin dan belum bisa menggunakan teknologi. PT 

Putra Bragas Mandiri Cilacap masih menggunakan cara konvensional dalam hal pendaftaran. 



Masalah yang kemudian muncul pada PT. Putra Bragas Mandiri adalah sering hilang dan rusaknya 

Dokumen-dokumen atau berkas yang sudah didaftarkan oleh calon tenaga kerja wanita, dan jika 

terjadi bencana alam seperti banjir, banyak berkas-berkas yang basah bahkan hilang.  

Dengan adanya permasalahan diatas, penulis berisiatif membuat sebuah aplikasi berbasis 

desktop yang dapat membantu admin PT Putra Bragas Mandiri Cilacap dalam memudahkan 

pendaftaran calon tenaga kerja wanita dan menyimpan berkas-berkas dalam bentuk softfile. 

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan pihak PT. Putra Bragas Mandiri meminimalisir resiko 

terhadap bencana alam maupun human error. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diselesaikan 

dalam penelitian ini : 

1. Pihak PT Putra Bragas Mandiri masih menggunakan proses pengerjaan secara tertulis 

dalam melakukan pendaftaran calon tenaga kerja. 

2. Sering terjadinya kerusakan dan kehilangan berkas yang disebabkan human error. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar Pembahasan tidak menyimpang dan tetap terarah dari pokok permasalah, maka 

penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, antara lain: 

1. Penulis hanya membahas masalah yang berhubungan dengan pencacatan data calon tenaga 

kerja Indonesia khususnya wanita. 

2. Pembuatan Aplikasi menggunakan Bahasa pemrograman C# dan SQL Server sebagai 

databasenya. 



1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukan diatas maka dari itu penulis 

berinisiatif untuk merancang dan membuat aplikasi pendaftaran calon tenaga kerja wanita pada 

PT. Putra Bragas Mandiri Untuk: 

1. Membuat media penginputan data didalam sebuah aplikasi. 

2. Membuat fitur cetak data pendaftar calon tenaga kerja. 

3. Mengurangi resiko seperti kesalahan pencatatan dan perhitungan data yang diakibatkan 

oleh Human Error. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah:  

1. Mempermudah Admin dalam melakukan Penginputan. 

2. Keamanan berkas calon tenaga kerja terjaga karna dengan adanya sistem komputerisasi. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika susunan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, maksud, dan sistematika penulisan pada tugas akhir ini.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI  

Bab II menjelaskan kajian pustaka dan teori-teori pemecah masalah yang digunakan sebagai 

pendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan topik penelitian ini. 



BAB III: METODOLOGI PENELITIAN  

Bab III menjelaskan rancang sistem agar dapat diimplementasikan di dalam sistem yang sesuai 

harapan mengacu pada teori-teori penunjang dan metode yang sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. 

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab IV menjelaskan  hasil yang diperoleh dari seluruh penelitian dan dilakukan pengujian terhadap 

hasil implementasi sistem kemudian menganalisa agar sistem berjalan sesuai dengan perancangan 

pada bab-bab sebelumnya. 

BAB V: KESIMPULAN  

Bab V  merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang diambil dari penelitian ini dan 

saran untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


