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Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa potensi baik dari sumber daya alam 
maupun sumber daya manusia yang akan sangat menguntungkan bagi kehidupan sosial 
ekonomi masyarakatnya.Dalam beberapa tahun terakhir ini ada satu sektor yang 
berkembang dengan pesat di Kabupaten Purbalingga yaitu, sektor industri, yang 
membuka banyak lapangan pekerjaan. Sektor industri tersebut akan digolongkan 
menjadi empat jenis berdasarkan penggolongan pada Klasifikasi Lapangan Usaha 
Indonesia (KLUI) dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 
Purbalingga yaitu, Industri Makanan, Industri Perkayuan, Industri Pengolahan Rambut, 
dan Industri pengolahan lainnya.Penggunaan komputer secara garis besar dibagi 
menjadi dua yaitu menggunakan software aplikasi yang sudah siap pakai atau membuat 
program.Visual basic adalah salah satu software untuk membuat program yang cukup 
sederhana tetapi banyak cakupan yang dapat dikerjakan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini adalah bagaimana perbandingan jumlah penyerapan tenaga kerja pada 
sektor industri di Kabupaten Purbalingga tahun 2011 baik berdasarkan jenis industri 
maupun antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Bagaimana aplikasi Microsoft 
Visual Basic 6.0 menyusun program yang mempermudah dalam perhitungan dan 
analisis uji banding Tujuan utama yang akan dicapai dalam penyusunan Tugas Akhir ini 
adalah untuk mengetahui perbandingan jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor 
industri di Kabupaten Purbalingga tahun 2011 baik berdasarkan jenis sektor industrinya 
maupun antara tenaga kerjalaki-laki dan perempuan, untuk membuat sebuah program 
yang mempermudah dalam perhitungan dan analisis uji banding dengan menggunakan 
aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah, metode wawancara, metode dokumentasi, metode literatur, dan metode 
eksperimen.  

Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa, industri pengolahan 
rambut menyerap tenaga kerja paling banyak yaitu sebanyak 30.829 tenaga kerja. 
Tenaga kerja perempuan lebih banyak terserap yaitu sebanyak 30.842 tenaga kerja, 
dibanding tenaga kerja laki-laki yang hanya 6.288 tenaga kerja. Kesimpulannya, 
terdapat perbedaan banyak penyerapan tenaga kerja pada sektor industri di Kabupaten 
Purbalingga tahun 2011, juga antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Aplikasi 
mcrosoft visual basic 6.0. membantu dan mempermudah dalam menyimpan, 
menghitung dan menganalisis data. 
 


