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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada masa sekarang ini keahlian terhadap suatu bidang atau yang sering 

disebut skill banyak diperlukan oleh banyak orang. Selain sebagai sarana untuk 

mendapat pekerjaan juga sarana untuk bekerja secara mandiri.  

Balai Latihan Kerja atau yang sering disebut sebagi BLK merupakan suatu 

sarana yang dapat digunakan untuk berlatih suatu keahlian yang diminati oleh 

seseorang. Di BLK sendiri terdapat proses  - proses yang akan dilalui oleh calon 

peserta pelatihan yang diadakan oleh pihak BLK, proses – proses tersebut 

diantaranya adalah pendaftaran dan tes yang digunakan sebagai bahan seleksi.  

Di beberapa instansi seperti sekolah sudah mencanangkan pendaftaran 

dengan suatu aplikasi (sistem). Menurut beberapa sumber, aplikasi (sistem) 

tersebut dinilai dapa mengurangi biaya dalam hal seperti pencetakan kertas. 

Dengan pertimbangan hal tersebut maka muncul suatu ide semacam sistem seleksi 

yang ditulis sebagai “Online Registration System Balai Latihan Kerja Kabupaten 

Kudus”. “Online Registration System Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus” 

sendiri merupakan salah satu pengaplikasian pendaftaran dan tes yang bentuknya 

web atau yang banyak dikenal dengan sebutan website. Website sendiri adalah 

sebutan untuk suatu situs yang berada pada jaringan internet yang dapat diakses 

secara global. Walaupun untuk akses lebih lengkapnya hanya dapat dilakukan 

dengan menggunakan langkah – langkah atau beberapa cara tertentu seperti 

memiliki hak terhadap suatu kunci atau yang mudahnya dapat disebut sebagai 

username dan password yang merupakan komponen yang diperlukan untuk akses 

untuk masuk ke aplikasi (sistem).  

Online Registration System merupakan salah satu bentuk yang mirip 

dengan sistem registrasi (pendaftaran) ujian online ataupun ujian berbasis 

komputer. Yang mana dalam pengerjaan dan/atau pemasukan nilainya dilakukan 

menggunakan suatu perangkat seperti ponsel dan komputer. “Online Registration 

System Balai Latihan Kerja Kabupaten Kudus” diharapkan dapat membantu pihak 

– pihak yang terkait pendaftaran BLK seperti petugas dan pendaftar. Seperti 
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halnya dalam pengontrolan data pendaftar untuk admin dan pengecekan informasi 

untuk peserta.  Sehingga “Online Registration System Balai Latihan Kerja 

Kabupaten Kudus” memang dapat digunakan sebagai bahan alternatif untuk 

peserta Balai latihan Kerja yang akan mengikuti pelatihan di BLK tersebut.  

  

1.2.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang dibahas, maka perumusan masalah dari 

topik yang sedang dibahas antara lain adalah :  

a. Bagaimana cara agar sistem yang dibangun dapat membantu pihak 

penyeleksi dan/atau pihak pendaftar?  

b. Bagaimana sistem yang dapat menyesuaikan terhadap soal – soal yang 

akan di teskan kepada peserta?  

c. Bagaimana membangun sistem yang dapat memberikan suatu hasil yang 

membantu dalam mencapai suatu kesimpulan?  

d. Bagaimana penerapan sistem durasi mengenai keberlangsungan tes?  

e. Bagaimana pengaruh riwayat peserta yang pernah mengikuti BLK 

terhadap kelolosan dalam keikutsertaan BLK setelahnya?  

 

1.3.  Batasan Masalah 

Agar pembahasan yang dibahas tidak menyimpang terlalu luas dari topik 

yang dibahas, maka penulis membatasi permasalahan yang antara lain adalah 

sebagai berikut :  

1. Online Registration System balai latihan kerja kabupaten kudus berbasis 

web.  

2. Ada data yang berasal dari inputan petugas yang menangani dalam hal 

penyeleksian pendaftar dan/atau pendaftar.  

3. Untuk Tes Wawancara akan menjadi salah satu penentu apabila tes 

diadakan oleh pihak BLK.  

4. Metode yang digunakan adalah metode promethee.  

5. Hasil dari sistem ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan yang 

digunakan untuk membuat keputusan.  
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6. Terdapat dua macam pendaftar yang antara lain adalah pendaftar yang 

pernah mengikuti pelatihan dan pendaftar yang mana arus keduanya saat 

pendaftaran mempunyai perlakuan yang berbeda pula.  

7. Soal tes dapat disesuaikan sehingga terkadang berubah.  

8. Sistem hanya membantu dalam membuat keputusan. 

9. Ruang lingkup yang dibahasan antara lain adalah “Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kabupaten Kudus”.  

 

1.4.  Tujuan 

 Tujuan dari membangun “Online Registration System” balai latihan kerja 

kabupaten kudus berbasis web antara lain :  

a. Adanya pilihan atau opsi alternatif dalam pelaksanaan tes.  

b. Membuat suatu sistem yang hasilnya dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan pembuatan kesimpulan.  

c. Membantu pihak penyeleksi dan/atau pihak pendaftar.  

d. Sistem yangmana sekiranya dapat membantu suatu proses seperti tes, 

yangmana proses pengerjaan dapat dilakukan melalui suatu perangkat 

seperti laptop.  

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat dari dibangunnya “Online Registration System” balai latihan kerja 

kabupaten kudus berbasis web antara lain adalah :  

a. Sebagai referensi dan pembelajaran yang terdapat kemungkinan sebagai 

bahan pembelajaran terhadap penulis.  

b. Menjadi suatu alternalif terhadap ujian tes, khususnya tes tertulis yang 

mana pengerjaannya dapat dilakukan menggunakan suatu perangkat 

seberti komputer atau laptop.  

c. Sistem yang dapat menjadi banding atau acuan terhadap kesimpulan.  

d. Penyelenggaraan ujian tidak harus dengan menggunakan kertas. 

  


