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ABSTRAK 

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang memiliki tugas utama 

mewujudkan pembangunan ekonomi yang maju dan mandiri di masyarakat. Selain itu, Diskopukmnaker juga 

mempunyai tugas meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan 

kesempatan kerja. Diskopukmnaker Kota Banjarbaru, dalam pengolahan data pelatihan cenderung menghadapi 

masalah dalam pengolahan data mulai dari jadwal pelatihan, jadwal materi pelatihan, biodata peserta,  biodata 

fasilitator pelatihan, daftar hadir peserta pelatihan, daftar hadir fasilitator, rekap peserta yang mengikuti 

pelatihan, rekap fasilitator yang mengikuti pelatihan, dan penulisan sertifikat peserta, rekap sertifikat peserta 

pelatihan yang masih menggunakan bantuan software pengolah data dan pengolah angka, dimana proses 

pengolahan data memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Setelah tersedianya Aplikasi 

Manajemen Pelatihan Kewirausahaan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarbaru pengolahan data menjadi lebih mudah dan sangat efisien dalam segi waktu untuk membantu panitia 

penyelenggara pelatihan, dan adanya aplikasi ini peserta pelatihan lebih mudah untuk mendaftarkan pelatihan, 

karena tersedianya menu daftar pelatihan untuk peserta didalam sistem yang dirancang. 
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ABSTRACT 

The Department of Cooperatives for Small and Medium Enterprises and Manpower of the City of Banjarbaru 

which has the main task of realizing an advanced and independent economic development in the community. In 

addition, Diskopukmnaker also has the task of increasing the competence and productivity of the workforce in 

an effort to increase job opportunities. Diskopukmnaker of Banjarbaru City, in processing training data, tends 

to face problems in data processing starting from training schedules, training material schedules, participant 

bio data, training facilitator bio data, attendance list of training participants, facilitator attendance list, recap 

of participants who attended training, recap of facilitators who attended training , and writing participant 

certificates, recap of certificates of training participants who are still using the assistance of data processing 

and number processing software, where data processing takes a long time and is less efficient. After the 

availability of the Entrepreneurship Training Management Application at the Office of Cooperatives, Small and 

Medium Enterprises and Manpower of Banjarbaru City, data processing becomes easier and very efficient in 

terms of time to help the training organizing committee, and with this application, it is easier for training 

participants to register training, because of the availability of a list menu. training for participants in the system 

designed. 

 

Keyword : Applications, management, training, entrepreneurship 

 

  



 
 

PENDAHULUAN 

Salah  satu  solusi  penting  yang  mampu  

mendorong  gerak  perekonomian  daerah adalah 

mengembangkan kewirausahaan  bagi  masyarakat.  

Pengembangan  kewirausahaan menawarkan  solusi  

untuk mengurangi  kemiskinan, migrasi  penduduk, 

dan pengembangan lapangan kerja lebih banyak di 

daerah. Kewirausahan menjadi strategi dalam 

pengembangan dan pertumbuhan  kesejahteraan  

masyarakat. Apabila  kewirausahaan  menjadi  

suatu gerakan  dilakukan  dalam  skala  besar,  

maka  merupakan  hal  yang  sangat  mungkin  

untuk mendorong perkembangan ekonomi daerah. 

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga 

Kerja yang memiliki tugas utama mewujudkan 

pembangunan ekonomi yang maju dan mandiri di 

masyarakat. Selain itu, Diskopukmnaker juga 

mempunyai tugas meningkatkan kompetensi dan 

produktifitas tenaga kerja dalam upaya peningkatan 

kesempatan kerja. 

Diskopukmnaker Kota Banjarbaru, dalam 

pengolahan data pelatihan cenderung menghadapi 

masalah dalam pengolahan data mulai dari jadwal 

pelatihan, jadwal materi pelatihan, biodata peserta,  

biodata fasilitator pelatihan, daftar hadir peserta 

pelatihan, daftar hadir fasilitator, rekap peserta 

yang mengikuti pelatihan, rekap fasilitator yang 

mengikuti pelatihan, dan penulisan sertifikat 

peserta, rekap sertifikat peserta pelatihan yang 

masih menggunakan bantuan software pengolah 

data dan pengolah angka, dimana proses 

pengolahan data memerlukan waktu yang cukup 

lama dan kurang efisien. 

Menurut Penelitian Adithia, Taufik Usman 

2010 tentang Manajemen Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pelatihan Balai Pelatihan 

Keagamaan Medan, sistem informasi pelatihan 

yang berjalan saat ini di BAPELKES mengalami 

kerusakan dan masih bersifat standalone, Sehingga 

dapat mengahambat dan menyulitkan pegawai 

dalam melakukan pengelolaan data pelatihan, 

dibuat menggunakan aplikasi desktop Visual Basic 

6.0 (Adithia, Taufik Usman, 2010). 

Menurut Penelitian Lila Setiyani 2018 

tentang Perancangan Sistem Informasi Pendidikan 

Dan Pelatihan (Pelatihan) Di Balai Besar Pelatihan 

Kesehatan Ciloto, proses registrasi pelatihan di 

BBPK Ciloto walupun berbasis website namun 

peserta tidak dapat melihat progres pendaftarannya 

, sehingga peserta kesulitan dalam melihat 

tanggapan dari pihak BBPK. Dan dalam 

pengelolaan registrasi sampai dalam pembuatan 

jadwal dan pembuatan sertifikat manajemen BBPK 

Ciloto masih menggunakan cara komunikasi 

manual belum menggunakan sebuah sistem, dibuat 

PHP (Setiyani, 2018). 

Menurut Penelitian Desi Puspita, Siti 

Aminah 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen 

Kewirausahaan Pedesaan Berbasis Web 

Multimedia, warga desa yang kebanyakan  awam  

dalam  penggunaan  IT  (Teknologi  Informasi)  

serta  kemampuan  terbatas dalam  memahami  

istilah-istilah  IT  dan  keilmuan  lainnya  yang  

terkesan  rumit  untuk dimengerti padahal minat 

masyarakat perdesaan untuk belajar kewirausahaan 

cukup besar. Oleh  karena  itu,  peneliti  bermaksud  

membuat  sistem  informasi  manajemen 

kewirausahaan  perdesaan  yang  memudahkan  

banyak  pihak  baik  di  tingkat  perdesaan, 

kelurahan  maupun  mitra  desa/sponsor  dapat  

berinteraksi  dalam  pembangunan  desa, dibuat 

PHP (Puspita & Aminah, 2018). 

 

METODE 

1. Metode Wawancara 

Penelitian dengan metode wawancara secara 

langsung kepada panitia pelatihan, dan Kepala 

Seksi Penyelenggaraan Pelatihan yang terkait 

dalam proses pelatihan kewirausahaan Pada Dinas 

Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja 

Kota Banjarbaru.  

2. Metode Observasi  

Metode observasi yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung pada proses pelatihan 

kewirausahaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru 

selama 2 minggu, diantaranya dengan mengamati 

SOP seksi penyelenggaraan pelatihan, dan 

kerangka acuan pelatihan yang bersifat pada 

masalah yang bersangkutan.  

3. Metode Kepustakaan  

Studi pustaka yang dilakukan dalam 

mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk 

membangun Aplikasi Manajemen Pelatihan 

Kewiraushaan Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru 

sebagai berikut:   

a. Referensi   

Referensi yang digunakan adalah buku-buku 

dan internet yang berkaitan dengan Aplikasi 

Manajemen Pelatihan Kewiraushaan.   

b. Jurnal   

Jurnal yang dikutip adalah jurnal yang 

berkaitan dengan Aplikasi Manajemen Pelatihan 

Kewiraushaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. UML (Unified Modelling Language) 

Berikut ini tampilan use case diagram 

aplikasi manajemen pelatihan kewirausahaan pada 

dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga 

kerja kota banjarbaru. 

 

 

  



 
 

Gambar 1. 1 Use Case Diagram 

B. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah diagram yang 

menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 

aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. 

 

1. Activity diagram login admin 

Pada sistem baru yang dirancang, aktifitas 

admin dimulai dari login admin dan mengakses 

sistem, kemudian admin memasukkan email dan 

kata sandi, apabila email dan kata sandi sesuai 

dengan database maka admin bisa mengakes 

sistem sebagai admin dan dapat mengelola semua 

halaman serta melakukan CRUD pada sistem hak 

akses admin. 

Gambar 1. 2 Activity Diagram Login Admin 

2. Activity diagram peserta 

 Pada sistem baru yang dirancang, aktifitas 

peserta pelatihan dimulai dari mengakses sistem 

kemudiam login sebagai peserta, apabila belum 

melakukan pendaftaran maka akan masuk ke 

halaman registrasi peserta mengisi form inputan 

untuk data login sebagai peserta. Apabila sudah 

melakukan registrasi peserta, maka akan kembali 

kehalaman login, dan menunggu verifikasi hak 

akses oleh admin, apabila admin sudah 

memverifikasi maka peserta dapat masuk kedalam 

halaman peserta, dan melakukan CRUD sesuai 

dengan kepentingan sebagai peserta pelatihan. 

Gambar 1. 3 Activity Diagram Login Peserta 

C. Class Diagram 

Class Diagram adalah sebuah diagram yang 

menunjukan class-class yang ada dari sebuah 

sistem dan hubungannya secara logika. Pada sistem 

baru yang dirancang, diagram ini menjelaskan 

hubungan setiap class dan fungsi antar tabel yang 

digunakan dalam sistem. 

Gambar 1. 4 Class Diagram 

Relasi Tabel 

Relasi adalah hubungan antara tabel yang 

mempresentasikan hubungan antar objek di dunia 

nyata. Relasi merupakan hubungan yang terjadi 

pada suatu tabel dengan lainnya yang 

mempresentasikan hubungan antar objek di dunia 

nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu 

database. 

 

 



 
 

Gambar 1. 5 Relasi Tabel 

Dalam pembuatan sistem dilakukan dengan 

beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan 

mulai dari pengumpulan data sampai dengan uji 

coba secara terstruktur. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Analisis dan Desain 

Setelah peneliti melakukan pengumpulan 

data yang telah dilakukan, langkah berikutnya 

adalah membuat analisa (analyst). Analisa adalah 

menganalisa workflow sistem yang sedang berjalan 

dan mengindentifikasi apakah workflow telah 

efisien dan sesuai standar tertentu. Setelah proses 

analisa selesai, selanjutnya adalah membuat desain 

(design). Desain adalah langkah yang sangat 

penting dalam siklus SDLC karena langkah ini 

menentukan fondasi sistem. kesalahan dalam 

desain dapat menimbulkan hambatan bahkan 

kegagalan proses pembuatan sistem. 

2. Testing dan Implementasi 

Testing adalah proses yang dibuat 

sedemikian rupa untuk mengidentifikasi 

ketidaksesuaian hasil sebuah Aplikasi Manajemen 

Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi 

Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarbaru dengan hasil yang diharapkan. 

Implementasi adalah proses untuk menerapkan 

Aplikasi Manajemen Pelatihan Kewirausahaan 

pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan 

Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang telah dibangun 

user dan menggunakannya menggantikan sistem 

yang lama. Proses Implementasi sebagai berikut : 

a. Memberitahu user apabila ada sistem informasi 

yang baru.  

b. Melatih admin yang terpilih menggunakan 

sistem yang baru. 

c. Entri/Konversi data. 

d. Melatih admin membuat laporan cetak. 

e. Melatih admin memverifikasi peserta pelatihan. 

3. Pengoperasian dan Pemeliharaan 

Langkah paling akhir adalah pengoperasian 

dan pemeliharaan.  selama Aplikasi Manajemen 

Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi 

Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarbaru beroperasi, terdapat beberapa pekerjaa 

rutin yang perlu dilakukan terhadap sistem 

informasi, antara lain : 

a. System Maintenance 

b. Backup & Recovery 

c. Data Archive 

Hasil Tampilan Aplikasi 

1. Tampilan Halaman Login Admin 

Pada halaman login admin, halaman ini 

menampilkan logo Kota Banjarbaru dan nama 

aplikasi, dan ada sebuah form untuk mengakses 

kedalam sistem yang diharuskan memasukkan 

alamat email dan password pengguna (admin). 

Gambar 1. 6 Tampilan Halaman Login Admin 

2. Tampilan Halaman Beranda Admin 

Halaman ini tersedia setelah admin masuk 

kedalam sistem, pada halaman ini terdapat foto 

gedung instansi. Dan pada bagian bawah tedapat 4 

card yang berisikan card data pendaftaran, data 

pelatihan, data peserta, data jadwal materi, data 

sertifikat, data master, data pengguna, laporan 

cetak dan juga foto gedung instansi. 

Gambar 1. 7 Tampilan Halaman Beranda Admin 

3. Tampilan Halaman Login Peserta 

Pada halaman login peserta, halaman ini 

menampilkan foto gedung instansi, logo Kota 

Banjarbaru dan nama aplikasi, dan ada sebuah form 

untuk mengakses kedalam aplikasi yang diharuskan 

memasukkan alamat email dan password pengguna 

(peserta). Pada halaman memiliki tombol button 

daftar disini, button ini berkaitan langsung dengan 

halaman pendaftaran peserta apabila belum 

memiliki akun peserta untuk mengakses aplikasi.  

 
 



 
 

Gambar 1. 8 Tampilan Halaman Login Peserta 

4. Tampilan Halaman Pendaftaran Peserta 
Halaman pendaftaran ini berfungsi untuk 

peserta mendaftarkan diri ke dalam sistem 

pelatihan. Pada halaman ini peserta menginput 

kedalam form yang berupa form nama peserta, 

alamat email, kata sandi, ulang kata sandi, dan 

unduh dokumen untuk melampirkan fotocopy KTP, 

Kartu Keluarga, Ijazah berbentuk file pdf maksimal 

2MB. Halaman ini mempunyai tombol button 

daftar yang berfungsi langsung menambah data 

peserta kedalam halaman data registrasi di halaman 

data pendaftaran pada admin aplikasi, dan tombol 

button login apabila sudah mempunyai akun 

peserta, akan kembali ke halaman login peserta. 

Gambar 1. 9 Tampilan Halaman Pendaftaran 

Peserta 

 

5. Tampilan Halaman Beranda Peserta 

Halaman ini menampilkan jadwal materi 

pelatihan apabila peserta sudah mendaftarkan 

pelatihan dan diverifikasi admin pada halaman 

peserta. Pada halaman beranda ini menampilkan 

tulisan selamat datang, foto gedung instansi dan 

memiliki tombol button profil peserta, dan daftar 

pelatihan. Halaman ini juga menampilkan tabel 

data jadwal materi pelatihan dengan kolom tabel 

tanggal materi, judul materi, jam mulai, jam 

selesai, ruang belajar, dan nama fasilitator 

pelatihan sesuai jadwal materi pelatihan.  

 

 

 

 

 

Gambar 1. 10 Tampilan Halaman Beranda Peserta 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan uji coba Aplikasi Manajemen Pelatihan 

Kewirausahaan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil 

Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, 

maka  dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pengelolaan data pelatihan yang sebelumnya 

masih menggunakan software pengolah data 

dan pengolah angka menghabiskan waktu yang 

cukup banyak terbuang, setelah tersedianya 

Aplikasi Manajemen Pelatihan Kewirausahaan 

pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 

dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru pengolahan 

data menjadi lebih mudah dan sangat efisien 

dalam segi waktu untuk membantu panitia 

penyelenggara pelatihan. 

2. Setelah tersedianya Aplikasi Manajemen 

Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi 

Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarbaru informasi mengenai proses 

pelatihan lebih mudah di akses oleh peserta 

pelatihan. 

3. Setelah tersedianya Aplikasi Manajemen 

Pelatihan Kewirausahaan pada Dinas Koperasi 

Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota 

Banjarbaru, peserta pelatihan lebih mudah 

untuk mendaftrakan pelatihan karena 

tersedianya menu daftar pelatihan untuk 

peserta di dalam sistem pelatihan. 

Sebagai saran pengembangan dari sistem ini 

dalam penelitian lebih lanjut maka sebaiknya: 

1. Aplikasi Manajemen Pelatihan Kewirausahaan 

pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah 

dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru  dapat 

mengirimkan notifikasi tentang informasi 

pelatihan melalui email untuk peserta, agar 

peserta lebih mudah untuk mengetahui 

keterangan informasi pelatihan.    

2. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan 

keamanan sistem lebih  ditingkatkan agar 

proses verifikasi dan validasi data  yang terjadi 

didalam sistem lebih aman. 

3. Pengembangan sistem selanjutnya diharapkan 

dapat menambahkan hak akses untuk fasilitator 

pelatihan yang dapat melihat data penilaian dari 

peserta pelatihan, karena pengembangan 

selanjutnya dapat menambahkan fitur untuk 



 
 

peserta pelatihan melakukan penilaian evaluasi 

fasilitator dan evaluasi penyelenggaraan 

pelatihan. 

REFERENSI 

Adithia, Taufik Usman. (2010). Pengembangan 

Sistem Informasi Manajemen Pelatihan 

(Pendidikan dan Pelatihan) Di Bapelkes 

Dinkes Provinsi Jawa Barat. 

JBPTUNIKOMPP. 

Amalia, D. (2019, Desember 30). Pengertian, 

Fungsi, dan Unsur-Unsur Manajemen - 

Jurnal. Retrieved Juli 26, 2020, from 

https://www.jurnal.id/: 

https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-

fungsi-dan-unsur-manajemen/ 

Hendrayudi. (2009). VB 2008 untuk Berbagai 

Keperluan Programming. Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo. 

IndoSite. (2017, September 27). Pengertian 

MySQL. Retrieved Juli 26, 2020, from 

https://www.indosite.com/: 

https://www.indosite.com/pengertian-

mysql/ 

Kadir, A. (2015). Tuntunan Praktis Belajar 

Database Menggunakan MySQL. 

Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2002). Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Jakarta: Jakarta: 

Salemba Empat. 

Mondy, R. W. (2008). Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Terj. Edisi kesepuluh jilid I 

bekerja sama dengan Penerbit Erlangga. 

Jakarta: Erlangga. 

Puspita, D., & Aminah, S. (2018). Sistem Informasi 

Manajemen Kewirausahaan Pedesaan 

Berbasis Web Multimedia. JUSIM (Jurnal 

Sistem Informasi Musirawas). 

Rahmah, A. (2020, April 5). Pengertian 

Kewirausahaan, Tujuan dan Ciri-Ciri 

Kewirausahaan. Retrieved Juli 26, 2020, 

from https://rumus.co.id/: 

https://rumus.co.id/pengertian-

kewirausahaan/ 

Setiyani, L. (2018). Perancangan Sistem Informasi 

Pendidikan Dan Pelatihan (Pelatihan) Di 

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. 

Jurnal Interkom. 

Sugiarti, D., & Wardati, I. U. (2012). Sistem 

Informasi Akademik Sekolah Dasar Al-

Muhajirin Barehan Sidoharjo Pacitan. 

Speed-Sentra Penelitian Engineering dan 

Edukasi, 4. 

Urva, G., & Siregar, H. F. (2015). Pemodelan UML 

E-Marketing Minyak Goreng. Jurteksi 

Royal Edisi2. 

Zaenal A, R., & SmithDev, C. (2015). Boostrap 

Design Framework. Jakarta: PT. Elex 

Media Komputindo. 


