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Abstrak

Sistem Informasi Penyedia Lowongan Kerja Berbasis ini dibuat untuk membantu Unit Pengembangan Karir
ITS dalam memberikan fasilitas informasi lowongan kerja bagi mahasiswa. Sebelumnya Unit Pengembangan Karir
ITS masih kurang dalam memberikan informasi lowongan kerja. Informasi lowongan kerja tersebut dapat terlihat di
web dan tertempel di papan pengumuman yang ada di Kantor SAC (Unit Pengembangan Karir). Selain itu lowongan
kerja juga dapat dilihat pada halaman pelamar, tetapi untuk informasi lowongan kerja masih mencari manual.

Dengan sistem informasi penyedia lowongan kerja, mahasiswa dimudahkan dengan tampilan yang simple dan
informasi lowongan kerja sesuai dengan kualifikasinya. Lowongan kerja yang di input perusahaan akan tampil
otomastis dihalaman pelamar sesuai kualifikasi yang di input pelamar. Sehingga pelamar tidak perlu lagi mencari
info lowongan kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Pada aplikasi sistem informasi penyedia jasa lowongan kerja
ditekankan bagaimana proses registrasi user, informasi lowongan kerja, proses melamar kerja dan undangan iterview
harus jelas. Sehingga mahasiswa atau disini sebagai pelamar merasakan manfaatnya. Harapan kedepan sistem
informasi penyedia lowongan kerja dapat digunakan oleh banyak universitas, sehingga perusahaan mempunyai
banyak pilihan calon keryawan dan pelamar mempunyai banyak peluang untuk bekerja diperusahaan.
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1. Pendahuluan
Kesempatan kerja identik dengan Sasaran

Pembangunan Nasional, khususnya pembangunan
ekonomi. Maka kesempatan kerja tersebut
merupakan sumber pendapatan bagi setiap sumber
daya manusia. Tujuan Pembanguanan Nasional di
samping meningkatkan produksi nasional, juga
harus mempercepat pertumbuhan lapangan pekerjaan.
Kesempatan kerja bukan saja memiliki nilai
ekonomis, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan
dengan menumbuhkan rasa harga diri, sehingga
memberikan isi kepada asas kemanusiaan.

Kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai
permintaan tenaga kerja yaitu suatu keadaan yang
menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang
siap diisi oleh para pelamar kerja (pencari kerja).
Pertumbuhan angkatan kerja yang masih tinggi
serta keterbatasan kesempatan kerja akan
mengakibatkan semakin meningkatnya tingkat
pengangguran. Secara konsisten, dengan
pertumbuhan penduduk. Disamping itu, angkatan
kerja yang termasuk setengah pengangguran masih
tetap tinggi. Hal ini menandakan bahwa produktivitas
para tenaga kerja tersebut belum optimal.  Apalagi
lowongan kerja yang diinginkan sangat minim.

Dimana kesempatan kerja merupakan perbandingan
antara jumlah pelamar kerja terhadap jumlah
perusahaan penyedia lowongan kerja.

Di era seperti sekarang ini para pencari kerja
dimudahkan dengan adanya internet. Dengan internet
ini pekerja tidak perlu susah payah mencari kerja
sambil keluar rumah. Pencari kerja diharapkan bisa
diberikan fasilitas untuk melamar pekerjaan dengan
mudah dan yang pasti akan terbantu.

Unit Pengembangan Karir di Institut Teknologi
Surabaya adalah salah satu organisasi yang salah satu
tujuannya adalah menyediakan info lowongan kerja
bagi mahasiswa di ITS. Semua mahasiswa bisa
mendaftarkan diri sebagai pelamar kerja, sehingga
mereka akan mendapatkan informasi lowongan kerja
dari berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan
Unit Pengembang Karir tersebut. Yang disayangkan
adalah, fasilitas info lowongan kerja di Unit
Pengembangan Karir ITS kurang dalam mengelola
input, proses dan output lowongan kerja. Sehingga
kurang maksimal dalam penyampaian informasi
lowongan tersebut.



1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,

didapatkan suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara merancang dan membangun
sistem informasi lowongan kerja yang dapat
memudahkan pelamar kerja dalam
menggunakannya?

2. Bagaimana cara Unit Pengembangan Karir
ITS membuat sistem informasi lowongan
kerja yang terproses dengan lebih baik?

1.2 Batasan Masalah
Dalam pembuatan skripsi yang berjudul Sistem

Informasi Penyedia Lowongan Kerja Berbasis Web,
permasalahan dibatasi pada :

1. Fasilitas ini hanya digunakan mahasiswa ITS
semester 7 keatas.

2. Input informasi lowongan kerja dan
pemanggilan interview dilakukan oleh
perusahaan.

3. Sistem Informasi Penyedia Jasa Lowongan
Kerja Berbasis Web prosesnya hanya sampai
pemanggilan interview.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah memberikan

kemudahan bagi pelamar kerja khususnya mahasiswa
ITS yang akan mencari kerja. Selain itu, sistem ini
juga bertujuan untuk membangun percaya diri mereka
dalam menyalurkan potensi dibidangnya masing-
masing. Unit Pengembangan Karir ITS menginginkan
bekerjasama dengan banyak perusahaan-perusahaan,
sehingga kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh para
mahasisw. Selain itu, kesempatan mahasiswa untuk
bekerja peluangnya lebih besar dan spesifikasi yang
diminta oleh perussahaan-perusahaan lebih bervariasi.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat berguna secara

akademis maupun praktis, sehingga dapat bermanfaat
untuk semua mahasiswa yang mencari lowongan
pekerjaan. Berikut manfaat dari penelitian yang
dilakukan, antara lain:

a) Bagi Pusat Pengembangan Karir (SAC)
Diharapkan perusahaan-perusahaan penyedia
lowongan kerja lebih tertarik dengan sistem
ini, dan mau bekerjasama dalam
memanfaatkan sumber daya manusia dalam
dunia kerja.

b) Bagi Penulis
Menambah wawasan tentang bagaimana info
lowongan kerja tersebut bisa bermanfaat bagi
mahasiswa (pelamar kerja).

2 Tinjauan Pustaka
Untuk membentuk kerangka pemikiran penelitian

yang komprehensif, berikut landasan teori terkait
dengan studi yang dibuat.

2.1. Kajian Tinjauan Lampau
Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau

temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya
merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan
sebagai refrensi pendukung. Salah satu refrensi
pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan
bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang
relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas
dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian
terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan
masalah teknologi informasi lowongan kerja.

Hasil sistem informasi lowongan kerja
sebelumnya ini, peneliti diharapkan bisa merubah
sistem informasi lowongan kerja kedepan lebih mudah
dalam implementasinya. Cara yang dilakukan adalah
dengan menyusun kembali alur dari registrasi yang
dilakukan oleh pelamar dan perusahaan hingga hasil
yaitu pemanggilan pihak perusahaan terhadap pelamar
kerja. Selain itu, penelitian ini fokus terhadap
bagaimana info lowongan kerja yang diberikan betul-
betul bermanfaat khusus bagi mahasiswa yang ada
dilingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Alasan inilah yang menjadi tolak ukur penelitian yang
akan dilakukan di Unit Pengembangan Karir (Advisory
Center Institution) di ITS Surabaya.

2.2. Sistem Informasi
Sistem informasi adalah suatu sistem  di dalam

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan
pengolahan transaksi harian, membantu dan
mendukung kegiatan operasi, bersifat manajerial dari
suatu organisasi dan membantu mempermudah
penyediaan laporan yang diperlukan.

Telah diketahui bahwa informasi merupakan
salah satu sumber daya yang sangat penting bagi
manajemen modern di dalam mengambil keputusan.
Sebagaimana diketahui, sumber daya yang mencakup
manusia (sumber daya manusia atau SDM), material
(termasuk didalamnya energi), mesin, modal, dan
informasi merupakan sumber daya vital bagi
kelangsungan suatu organisasi, sedangkan informasi
itu sendiri dapat diperoleh dari sistem informasi
(information system).

2.3. Sumber Daya Manusia
Menurut Nawawi ada tiga pengertian Sumber

daya manusia yaitu :
Sumber daya manusia adalah manusia yang

bekerja di lingkungan suatu organisasi disebut juga
personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).



a. Sumber daya manusia adalah potensi
manusiawi sebagai penggerak organisasi
dalam mewujudkan eksistensinya.

Sumber daya manusia adalah potensi yang
merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non
material/non finansial) di dalam organisasi bisnis,
yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real)
secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan
eksistensi organisasi.

3 Analisa dan Perancangan Sistem
Metode pengembangan yang digunakan pada

skripsi ini menggunakan model yang sederhana, yaitu
Waterfall Model. Sebagaimana model ini, pembahasan
laporan juga dibagi berdasarkan tahapan yang terdapat
pada Gambar 3.1 berikut :

3.1 Metodologi Penelitian
Metode yang digunakan dalam pembuatan

Sistem Pendukung Keputusan ini  adalah:

Gambar 2.1 Waterfall Model Sistem

3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan,

penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :
1. Penelitian Lapangan (Field Reserch)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara
peninjauan langsung ke tempat obyek
penelitian dan memperoleh data primer. Cara
pengumpulan data primer melalui wawancara
yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang
telah dipersiapkan terlebih dahulu secara
tertulis maupun secara lisan yang diberikan
pimpinan instansi terkait.

2. Studi Literatur (Library Research)
Yaitu informasi yang didapat dari buku-buku
catatan dan sumber-sumber lain yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data
Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini

terdiri dari data primer dan data sekunder.
1. Data primer
2. Data yang diperoleh secara langsung dari

obyek penelitian yang berupa tanggapan,
saran, kritik, pertanyaan, dan penilaian dari
pimpinan instansi terkait.

3. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, di
dapatkan dari sistem instansi terkait sebelumnya.

3.4 Metode
Perancangan sistem pada skripsi ini meliputi

perancangan flowchart bisnis proses yang ada pada
instansi terkait, perancangan perangkat keras,
perancangan perangkat lunak, dan perancangan
database.

1. Perancangan perangkat keras
a. Processor: Intel(R) Core(TM) i3 @2.31GHz
b. Harddisk : 250 Gb
c. Memory : 2 Gb
d. VGA : 1 Gb

2. Perancangan perangkat lunak
a.Sistem Operasi : Windows 7 Professional
b.Bahasa Pemrogramanan : PHP
c.Database : MySql

3. Perancangan database meliputi pembuatan
tabel-tabel yang dibutuhkan pada sitem
lowongan kerja.

Perancangan flowchart merupakan perancangan
bisnis proses yang di implementasikan ke dalam
aplikasi.

4 Perancangan Sistem
Pada tahap ini dilakukan perancangan system

yang diusulkan mengenai permasalahan pada tahap-
tahap sebelumnya pada sistem informasi lowongan
kerja pada Unit Pengembangan Karir ITS.

4.1 Konteks Diagran

conf lowker

apply lowker

conf pelamar

conf perusahaan

approve perusahaan

approve pelamar

info pendidikan

input data pendidikan

informasi kritik saran

input kritik saran

data pelamar

input data pelamar

input data perusahaan

login logout

username password

undangan

info lowongan kerja

username password

input lowongan

kirim undangan

login logout

login logout

username password

data perusahaan

0

Sistem Informasi Lowongan Kerja

+

Admin

Perusahaan

Pelamar

Tabel 4.1 Konteks Diagram

Entitas Luar Keterangan

Admin Input :
 Login atau Logout untuk

proses login.
 Input berita terbaru.

Output :
 Pesan Username password



dari proses login/logout.
 Informasi data perusahaan.
 Informasi data mahasiswa

(pelamar).
Perusahaan Input :

 Login atau Logout untuk
proses login.

 Input lowongan kerja.
 Kirim undangan

Output :
 Pesan Username password

dari proses login/logout.
 Data pelamar (mahasiswa).

Pelamar Input :
 Login atau Logout untuk

proses login.
 Input data diri.
 Input kritik dan saran.

Output :
 Pesan Username password

dari proses login/logout.
 Informasi lowongan kerja.
 Informasi interview.

4.2 DFD Level 0 Info Lowongan Kerja
Dengan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh

masing-masing pengguna (user) dalam menjalankan
sistem ini, maka dapat dibuat sebuah desain alir data
seperti pada Gambar 4.11 dibawah ini.
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Gambar 4.12 DFD Level 0 Informasi Lowongan
Kerja

Tempat penyimpanan (Storage) yamg digunakan
pada perancangan DFD level 0.

5 Kesimpulan dan Saran
Setelah melakukan analisa, desain, implementasi

dan pengujian program maka hasil – hasil yang terjadi
di dalam sistem dapat diambil beberapa kesimpulan
sebagai berikut
1. Sistem Informasi ini mudah digunakan dan

bermanfaat bagi mahasiswa maupun penyedia
lowongan kerja atau disini adalah perusahaan.
Dengan adanya sistem ini pelamar tidak perlu
susah-susah lagi dalam mencari lowongan kerja.
Dengan hanya input data saja, maka pelamar
akan diberi informasi lowongan kerja sesuai
kualifikasinya secara cepat.

2. Saran yang dapat diberikan oleh penulis setelah
melakukan penelitian dan perancangan Sistem
Informasi Jasa Penyedia Lowongan Kerja
Berbasis Web terhadap Unit Kerja
Pengembangan Karir ITS adalah kedepannya
dapat dimanfaatkan oleh universita lain, agar
network penyedia lowongan kerja dan pelamar
semakin luas.
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