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BAB 1 

PENDAHULUAN  
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam sebuah instansi disnakertran DIY pada bagian pengawasan, 

pelayanan akan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, sehingga 

usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan selalu di lakukan, mengantri 

merupakan salah satu proses awal yang dialami user ketika masuki instansi 

disnakertran DIY bagian pengawasan, sehingga hal-hal terkait antrian sangat 

berpengarug terhadap prilaku dan kepuasan pelanggan. Sistem antrian yang 

tedapat pada disnakertrans belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara 

fungsional, karena hanya dapat menampilkan informasi antrian yang ruang 

lingkup nya terbatas. Bagi sebagian orang, mengantri di disnaker dengan 

menggunakan sistem antrain yang ada pada saat ini merupakan hal yang kurang 

menyenangkan, khususnya apabila antrian tersebut panjang dan tidak nyaman 

untuk mengantri, apalagi dengan kondisi penuh dan sesak tampa bisa 

meninggalkan tempat antrian, sebagai orang juga merasakan ketidakpastian waktu 

tentang berapa lama lagi mereka akan mendapat giliran untuk di layani. mereka 

tidak bisa menunggu sambil melakukan aktivitas di luar walaupun sebentar, 

karena lingkup informasi antrian hanya berada di dalam instansi disnaker, 

sehingga akan berdampak kehilangan antrian. Lingkup inforamasi yang terbatas 

juga menyebabkan pelanggan harus datang langsung ke lokasi disnakertrans 

hanya untuk melihat kepadatan pelayanan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan 
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sebagian orang merasa rugi karena kehilangan waktu dan tenaga setiap akan 

mengantri. 

Tool yang digunakan untuk membuat website juga semakin berkembang. 

Salah satunya adalah penggunaan framework dalam pembuatan website. 

Framework pada saat ini semakin banyak digunakan dalam pembuatan website. 

Codeigniter merupakan salah satu frameweork yang open source. Codeigniter 

dapat di gunakan dalam pembuatan website yang mengunakan bahasa 

pemrograman PHP. Aplikasi untuk mengumpulkan data antrian yang 

memanfaatkan teknologi framework CodeIgniter ini digunakan untuk 

memudahkan proses antrian dan penginputan data. Model antrian ini lebih mudah, 

efektif dan efisien. User cukup mengakses data via web dan hasilnya langsung 

diolah di server dan ditampilkan di komputer berbasis web. Aplikasi ini akan di 

bangun menggunakan framework CodeIgniter basis dari pemrograman PHP. 

Teknologi framework sendiri saat ini menjadi salah satu alternatif untuk para 

pengembang aplikasi dalam membangun sebuah sistem, karena teknologi 

framework sendiri memudahkan para pengembang untuk membangun dan 

mengembangkan aplikasi dengan lebih cepat dan stabil. Oleh karena itu, perlunya 

dibangun sebuah aplikasi Sistem Antrian Online Berbasis Web ini untuk 

memprediksi sejauh mana tingkat antrian yang ada, sekaligus menentukan berapa 

jumlah antrian didalam disnakertrans DIY.  Ragam jasa disnakertrans DIY pada 

bagian pengawasan yaitu surat permohonan pengesahaan pemakaian pesawat dan 

angkut, surat permohonan pengesahan pembuatan / pemasangan / pemakaian/ 

peredaran motor diesel pembangkit listrik, surat permohonan pengesahan 
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penggunaan bejana tekan, surat permohonan pengesahaan penggunaan instansi 

listrik di tempat kerja, surat permohonan izin pemakaian instalasi penyalur petir, 

surat permohonan pengesahan/sertifikasi instaasi proteksi kebakaran dan surat 

permohonan izin pemasangan / pemakaian / perubahan lift  (ELEVATOR) 

ESKALATOR 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan pedoman latar belakang di muka maka disusun. Bagaimana 

membangun sebuah aplikasi Sistem Antrian Online Berbasis Web Manggunakan 

Framework Codeigniter ( Studi Kasus Disnakertrans DIY pada bagian 

pengawasan).  

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dibuat beberapa ruang lingkup 

permasalahan meliputi  

1. Aplikasi yang dibangun berbasis web dengan menggunakan framework 

codeigniter dan Mysql sebagai database. 

2. Aplikasi ini menampilkan output berupa Sistem Antrian Online Berbasis 

Web pada disnakertras DIY pada bagian pengawasan. 

3. Metode yang dapat digunakan untuk membuat sebuah sistem antrian ini 

yaitu denngan menggunakan motode First In First Out (FIFO). Pada 

metode ini, customer akan di layani sesuai dengan urutan kedatangan. 

Yang lebih dahulu datang akan lebih dahulu dilayani. 
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4. Antrian yang akan di terapkan perusahaan akan meregist akun, memilih 

ijin yang akan di proses dan mengisinya, jika sudah admin akan melihat 

ijin tersebut untuk menyetuji, sistem akan menampilakan antrian 

perusahaan tersebut kapan akan di kunjungi oleh pihak disnakertrans DIY. 

5. Aplikasi ini mengirimkan notifikasi berupa gmail ke perusahaan, yang 

menggunakan SMTP server. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah Sistem Antrian 

Online Berbasis Web Manggunakan Framework Codeigniter. Pada bagian 

pengawasan di Disnaker DIY. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai media, 

mempermudahkan user dalam menunggu antrian dan berbagi informasi kepada 

para user tentang hasil wajip lapor ketenaga kerjaan yang sudah di resmikan dari 

pihak dinas ketenaga kerjaan. 

 


