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Training atau pelatihan adalah kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, 

serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas pada tingkat keterampilan dan 
keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi keahlian. Singkatnya, training 

merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan 

bekerja (vocational) serta sikap agar semakin terampil dan mampu melaksanakan 

tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai standar. 

Internet merupakan cara yang paling ampuh dalam mempertemukan semua 

penggunanya tanpa dibatasi dengan jarak dan waktu. Android merupakan faktor utama 
melejitnya jumlah penggunaan internet melalui perangkat mobile. 

Aplikasi ‘Trainingpedia’ ini bisa diakses melalui web dan juga aplikasi berbasis Android 

bertujuan utama untuk memudahkan user dalam interaksi dalam usaha mengikuti atau 

menawarkan kegiatan training kepada komunitas peserta (member) ataupun user 

umum (non-member). Tujuan utamanya adalah aplikasi Trainingpedia menjadi mudah 

dimengerti dan digunakan. User cukup membuka aplikasi ini, kemudian user akan 
mengetahui informasi dan lokasi training berikut informasi jarak dan juga ada fasilitas 

mendaftar, upload serta reminder. 

Kata Kunci: training, android, perancangan, aplikasi 

 

1. PENDAHULUAN 

Ruang lingkup yang akan diteliti adalah bagaimana memberikan solusi dalam 

pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem informasi. Lingkupnya adalah 

menghasilkan sebuah rancangan aplikasi yang menyajikan informasi yang terkait 

training, kursus atau pelatihan kepada user dan calon peserta training. Penyajian 

informasi berupa detail dari informasi training beserta sistem untuk interaksi dan juga 

dilengkapi dengan jauhnya jarak dan solusi jalur tercepat dalam mencapai titik lokasi 

penyelenggara training yang diinginkan.  

Sistem informasi ini nantinya dapat diunduh dari playstore dan ditanam kedalam 

smartphone dengan sistem operasi Android. User tidak hanya menikmati hasil berupa 

penyajian data, tetapi juga berinteraksi secara aktif memberikan informasi ke dalam 

sistem melalui android maupun web sehingga informasi tersebut juga berguna bagi 

pengguna lainnya. 

Menurut data riset IDC tentang marketshare Smartphone dengan berbagai sistem 

operasi, pada quartal ke-2 tahun 2014 terlihat bahwa Android menguasai pasar s.d 84,7% 
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(http://www.idc.com/prodserv/smartphone-os-market-share.jsp) jauh meninggalkan 

sistem operasi yang lainnya. 

Google Maps diluncurkan pada tahun 2005, mampu membuat merevolusi aplikasi 

layanan pemetaan online di internet.  Google Maps menggunakan Asynchronous 

JavaScript dan XML (AJAX) untuk mempertahankan hubungan informasi yang 

berkelanjutan antara klien dan server untuk mendapatkan informasi peta [1]. 

Menurut PP No.31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Pelatihan 

kerja atau yang sekarang biasa kita kenal dengan istilah training adalah seluruh kegiatan 

untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Singkatnya, 

training merupakan proses mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan 

bekerja (vocational) serta sikap agar peserta  semakin terampil dan mampu 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin baik sesuai dengan standar. [2]. 

Proses mencocokkan kebutuhan untuk training dan kebutuhan pelaku yang 

mengadakan training dapat difasilitasi melalui teknologi sehingga user sebagai pemilik 

training dan pencari training dapat bertemu dengan efektif dan efisien.  

2. METODE PENELITIAN 

Metodologi yang diterapkan adalah : 

Tinjauan Pustaka. Penelitian yang berhubungan dengan topik yang penulis bahas 

salah satunya adalah “Sistem Informasi Akademik berbasis Android pada STIMIK Global 

Informatika” [3]. Penelitian tersebut membahas aplikasi akademik berbasis Android 

sebagai alternatif selain melalui website. Mampu menampilkan informasi perkuliahan 

seperti mata kuliah, dosen, mahasisaa, nilai dan ujian 

Berikutnya adalah “Pembangunan Aplikasi Pencarian Rumah Sakit dan Dokter 

Terdekat Berbasis Android” [4]. Penelitian tersebut membahas Aplikasi Pencari Rumah 

sakit dan dokter untuk mencari rumah sakit terdekat dari posisi user, pencarian dokter 

spesialis dengan menggunakan nama, dan kemudian pencarian klinik spesialis tertentu 

pada hari dan jam tertentu sesuai keinginan pengguna. 
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Terakhir adalah penelitian dengan judul “Aplikasi Cari Dokter untuk Wilayah 

Surakarta” [5]. Penelitian tersebut membahas Aplikasi pencarian lokasi praktek dokter dan 

rumah sakit terdekat dari posisi user sesuai lokasi GPS. Informasi yang ditampilkan 

adalah data dokter, foto, alamat dan juga jam kerjanya. 

Observasi. Mengumpulkan informasi data training untuk memperoleh data standar 

yang berhubungan dengan training seperti nama training, detail penyelenggara, waktu, 

tempat, biaya serta materi. Sedangkan informasi posisi latitude longitude bisa diisikan 

oleh pemilik training sendiri. 

Wawancara. Melakukan wawancara kepada pemilik training, peserta dan calon 

peserta training. Wawancara dilakukan kepada pengguna Android, mengenai 

kemudahan dan kecepatan  dalam menggunakan aplikasi android. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses perancangan aplikasi, dilakukan dengan beberapa tahap, yakni : (1) Gambaran 

umum (Proses Bisnis), (2) Perancangan Sistem menggunakan UML (3) Perancangan 

UI (User Interface) 

3.1 GAMBARAN UMUM (PROSES BISNIS) 

Aplikasi Trainingpedia berbasis Android merupakan aplikasi yang memuat informasi 

mengenai pelatihan (training). Pelatihan tersebut berasal dari member yang berstatus 
sebagai penyedia layanan training. Untuk menjadi member penyedia layanan training, 

user dapat melakukan registrasi member pada aplikasi web dengan mengisikan data-

data dan menyetujui syarat yang telah ditentukan. Sedangkan registrasi member 

penyedia layanan training akan dikonfirmasi oleh admin. Admin akan memeriksa data 
registrasi apakah member tersebut berasal dari instansi yang benar-benar terpercaya. 
Setelah berhasil menjadi member penyedia layanan training, member dapat 
mengunggah data pelatihan yang meliputi judul, materi, deskripsi, tempat, waktu 
pelaksanaan dan kuota peserta. Dari sinilah pengunjung dapat melihat dan mencari 

informasi pelatihan dari seluruh penyedia layanan training pada aplikasi android. 
Pelatihan dapat dilihat berdasarkan kategori tema dan tempat (kota) berlangsungnya 
pelatihan tersebut.  
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Gambar 1. Proses Bisnis Aplikasi TrainingPedia 

Gambar 1 menerangkan proses bisnis dari sistem Trainingpedia dari dua sisi yakni : 

melalui browser web dan melalui perangkat mobile (didalam kotak tebal warna merah). 

 

3.2 PERANCANGAN SISTEM 

3.2.1 Dari sisi web 
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Diagram konteks menjelaskan aliran data input dan output dari dan ke sistem 

secara keseluruhan. Diagram konteks Sistem berbasis Web dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini  
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Gambar 2. Diagram Konteks Sistem 

Gambar menunjukkan hubungan antara 4 pengguna atau entitas eksternal yaitu Admin, 

Pengunjung, Member Penyedia dan Member Peserta. Sistem akan memproses data-

data yang telah masuk dari masing-masing pengguna dan menghasilkan data-data 

menuju pengguna atau entitas eksternal. 

Sedangkan untuk database, berdasarkan rancangan RAT (Relasi Antar Tabel) pada 

gambar 3 maka dihasilkan  20 tabel, yakni tabel : user, training_provider, 

training_payment, training, roles, payment_methods, training_seeker, post, has_tags, 

tags, instructor, post_categories, file_cp, training_instructors, choose_categories, 

registration, city, provinces, training_time dan training_categories 
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Gambar 3. Relasi Antar Tabel (RAT) 

3.2.2 Dari sisi Android 

Fokus utama dari penelitian ini adalah perancangan untuk untuk aplikasi 

Android. Analisis kebutuhan dilakukan untuk menggambarkan apa  saja  yang  

dibutuhkan user dan apa yang bisa user lakukan  terhadap  sistem. Berikut 

adalah  hasil analisis kebutuhan dari sisi Android. 
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Gambar 4. Use Case Aplikasi dari sisi Android 

Dari gambar diatas bisa dipahami bahwa Actor Peserta dapat berinteraksi dengan 

sistem Trainingpedia melalui perangkat Android dengan spesifikasi : Melihat lokasi 

training, Mendaftar, Upload bukti transfer dan melihat data-data training. 

Penjelasan use case dengan actor Peserta diterangkan pada data tabel dibawah ini : 

Nama Use Case Deskripsi 

Melihat lokasi training 
Peserta dapat melihat lokasi training berdasarkan kategori 
lokasi yang disediakan  

Mendaftar training 
Peserta melakukan pendaftaran training sesuai data yang 

telah disediakan  

Melihat data training Peserta dapat melihat data training secara lengkap  

Upload bukti transfer 
Peserta dapat melakukan pengiriman bukti pembayaran 
dengan proses upload ke dalam sistem 

Tabel 1 Penjelasan Use case diagram 

3.3 PERANCANGAN USER INTERFACE 

Desain Antarmuka Pengguna (User Interface Design) atau rekayasa antarmuka 

pengguna adalah sarana komunikasi antara manusia dan komputer yang berfokus pada 

pengalaman pengguna (User Experience) dan kualitas interaksi. Tujuannya adalah 

untuk membuat interaksi pengguna semudah dan seefisien mungkin. Berikut ini adalah 

rancangan desain antar muka pada sistem operasi Android. 
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Gambar 5. Rancangan Desain UI Android Trainingpedia  

Berikut ini adalah penjelasan User Interface pada gambar 5, yakni : 

No Desain UI Deskripsi 

1 Halaman Awal 

Menampilkan splash screen berbentuk ikon “trainingpedia” 

kemudian langsung berubah memberikan informasi slider dan 

update training terbaru 

2 Slider Menu Pengunjung Sebagai menu alternatif berupa sliding menu tarik 

3 Halaman Kategori Training Halaman kategori training dalam bentuk ikon dan keterangan 

4 Halaman Registrasi  Menampilkan halaman untuk melakukan registrasi 

5 Halaman Profil Menampilkan profil, berupa nama, username dan foto 
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6 Halaman Reminder 
Menampilkan tampilan tanggal beserta agenda training yang 

akan atau sedang diikuti 

7 Halaman Jadwal Training Menampilkan jadwal training keseluruhan 

8 Halaman detail training Berupa informasi detail dari setiap training yang diadakan 

9 Halaman Lokasi Training Menggunakan fasilitas map dari GoogleMap 

10 
Halaman Peserta setelah 
Login 

Menampilkan menu utama dari peserta 

Tabel 2 Penjelasan Rancangan User Interface 

 

4. KESIMPULAN 

Rancangan aplikasi ‘TrainingPedia” berbasis android menyediakan informasi interaktif 

tentang informasi training. Informasi yang tersaji di aplikasi adalah halaman member 

peserta training dan juga halaman penyedia training sekaligus beberapa informasi 

terbatas kepada user umum (non-member). Ketika perancangan ini diterapkan dalam 

proses pembuatan maka perlu diperhatikan tentang versi dari masing-masing Android 

terutama untuk kompabilitas fungsi dan ukuran layar sehingga aplikasi akan berjalan 

dengan baik sesuai keinginan pengguna 
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