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ABSTRAK 

Nama   :  Asmita Triamalia 

NIM   :  60900113055 

Jurusan  :  Sistem Informasi 

Judul  :   

 

Pembimbing I :  Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M 

Pembimbing II :  Faisal Akib, S.Kom.,M.Kom 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketenagakerjaan yang cenderung 

kesulitan saat  mencari pekerjaan di perusahaan. Dengan kata lain masih mencari 

lowongan kerja melalui Koran atau spanduk-spanduk yang terpasang di pinggir 

jalan, hal ini mempunyai banyak kelemahan, seperti uang untuk membeli 

keperluan mencari pekerjaan dengan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal 

inilah yang membuat peneliti ingin membuat suatu sistem komputerisasi yang 

dapat meningkatkan efektifitas dalam mencari pekerjaan  sesuai bidang atau 

kemampuan masing-masing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

merancang suatu sistem portal ketenagakerjaan yang berbasis web yang 

memudahkan pelamar memasukkan berkas CV ke perusahaan, dan sebaliknya 

membantu perusahaan dalam mencari calon pelamar sesuai dengan kriteria yang 

di inginkan.  

 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

dengan  metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Adapun tools 

yang digunakan untuk merancang Sistem memasukkan berkas CV dan perusahaan 

melakukan pencarian menggunakan Unified Modeling Language dan tools untuk 

merancang basis data memakai Entity Relationalship Diagram. Sedangkan bahasa 

pemrograman yang dipakai menggunakan PHP dan MySQL serta pengujian 

aplikasi ini menggunakan metode Black Box.  

 

Dari penelitian ini menghasilkan perancangan dan aplikasi sistem portal 

ketenagakerjaan berbasis web. Penelitian ini menyimpulkan sistem yang dibangun 

dapat memudahkan dalam pengolahan data akademik santri, meningkatkan 

efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pencarian lowongan kerja. 

 

 

Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Web, Xampp, UML. 

Rancang Bangun Portal Ketenagakerjaan Berbasis 

Web ( Studi Kasus : PT. Bintang Internasional) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, menjadikan 

negara ini negara dengan penduduk terpadat ke-4 di dunia. Masalah 

ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukup 

memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur 

yang besar, pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. 

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan 

pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan 

masyarakat. Barang-barang kebutuhan pokok tidak mungkin diperoleh, kecuali 

apabila manusia berusaha mencarinya. Islam mendorong manusia agar bekerja, 

mencari rizki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari 

rezeki tersebut adalah fardhu. Allah swt berfirman dalam QS. Al-jumu’ah 62:10: 

                            

                    

Terjemahnya: “apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung”. (Departemen Agama RI,2008) 

 

 Yang dimaksud dalam QS. Al-Jumu’ah 62:10 adalah (Apabila telah 

ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi) perintah ini 

menunjukkan pengertian ibadah atau boleh (dan carilah) carilah rezeki (karunia 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk
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Allah, dan ingatlah Allah) dengan ingatan (sebanyak-banyaknya supaya kalian 

beruntung) yakni memperoleh keberuntungan. Pada hari Jumat, Nabi saw. 

berkhutbah akan tetapi tiba-tiba datanglah rombongan kafilah membawa barang-

barang dagangan, lalu dipukullah genderang menyambut kedatangannya 

sebagaimana biasanya. Maka orang-orang pun berhamburan keluar dari mesjid 

untuk menemui rombongan itu, kecuali hanya dua belas orang saja yang masih 

tetap bersama Nabi saw. lalu turunlah ayat ini. 

 Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan 

didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, disusul 

Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,40 

persen, Sekolah Menengah Pertama 6,22 persen, dan Sekolah Dasar ke bawah 

2,74 persen. (BPS, 2015) 

Tenaga kerja adalah aset yang sangat penting dalam menunjang kemajuan 

sebuah organisasi baik itu perusahaan, departemen ataupun lembaga. Tanpa adanya 

tenaga kerja yang berkualitas akan sulit bagi sebuah organisasi dapat 

mengembangkan diri dan bersaing dengan perkembangan zaman. Salah satu faktor 

penting dalam kerangka pembangunan nasional adalah menyangkut sumber daya 

manusia (SDM). Sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa 

adanya sumber daya manusia, dengan demikian sumber daya manusia yang handal 

dan berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung kelangsungan hidup suatu 

organisasi. 

Ketika adanya perekrutan tenaga kerja, maka suatu organisasi tidak akan 

sembarang untuk memilih orang yang dapat menempat suatu jabatan yang 
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dibutuhkan. Sebuah organisasi harus benar-benar mencari orang yang layak dan 

berkompeten dibidangnya masing-masing, dengan harapan orang yang telah 

dipilih akan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan 

pekerjaan yang telah ditugaskan. 

Adapun hadis yang dimaksud ialah: 

ْثَم َوالْ  َم َربَِّي اْلفََواِحَش َما ظَهََرِمْنهَاَوَما بَطََن َواْْلِ بَْغَي قُْل اِنََّماَحرَّ

ْل بِِه,ُسْلطَنًاَوأَن تَقُْولُواَعلَى هللاِ  بَِغْيِراْلَحقِّ َواَْن تُْشِرُكْوابِاهللِ َمالَْم يُنَزِّ

.َما ََل تَْعلَُمْونَ   

Artinya: Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatam keji, baik yang 

nampak ataupun yang tersembunyi. dan perbuatan dosa, melanggar hak 

manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan 

Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan 

(mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu 

ketahui”(HR Ibnu Majah,). 

 

Dalam hadis disebutkan  menjelaskan bahwa: Pada Hari Pembalasan, 

Rasulullah SAW akan menjadi saksi terhadap ” orang yang mempekerjakan buruh 

dan mendapatkan pekerjaannya diselesaikan olehnya namun tidak memberikan 

upah kepadanya”.Dalam hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja, Nabi 

Shallallahu’alaihi wasallam menganjurkan disegerakannya pemberian hak 

pekerja, beliau bersabda :“berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya” 

(HR Ibnu Majah,). 

Dalam mencari pekerjaan, setiap calon pekerja pasti mencari lowongan 

pekerjaan yang sesuai dengan kriterian yang dimiliki. Selain itu dalam memilih 
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pekerjaan, calon pelamar harus mempersiapkan berkas-berkas yang di perlukan di 

perusahaan sebagai identitas lengkapnya dan juga memiliki pertimbangan-

pertimbangan yang nantinya akan digunakan untuk memilih pekerjaan mana yang 

lebih cocok sesuai dengan kriteria yang dimiliki. 

Dalam hal ini perencanaan karir untuk mendapat informasi tentang 

lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh berbagai macam perusahaan, info 

lowongan kerja tersebut diumumkan melalui papan-papan pengumuman atau 

spanduk-spanduk yang di pasang di sekitaran jalan. Tidak semua calon tenaga 

kerja mengetahui adanya lowongan pekerjaan tersebut. calon pelamar juga tidak 

bisa melakukan perbandingan secara langsung untuk mengetahui rekomendasi 

pekerjaan apa yang sesuai dengan nilai dan kriteria yang mereka miliki. 

Kesulitan dalam  menemukan  lapangan pekerjaan tidak hanya dialami 

oleh masyarakat yang berpendidikan rendah. Banyak sarjana yang hanya menjadi 

pengangguran, akibatnya pendidikan yang dulunya begitu diagung-agungkan 

justru terlihat percuma. Banyak orang dengan gelar sarjana dan keinginan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan sehari-sehari menjadi faktor yang memicu orang-

orang untuk mencari pekerjaan. Dengan persaingan yang begitu ketat dalam 

seleksi pekerjaan dan banyaknya orang bersaing dalam mencari pekerjaan 

membuat banyak cendekiawan muda yang menjadi pengangguran atau mendapat 

pekerjaan yang kurang layak. 

Seiring perkembangan teknologi, Web merupakan penerapan penyajian 

informasi yang saat ini merupakan media yang paling banyak diakses oleh 

manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia menjadi tergantung 

pada media tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan informasi. 
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Teknologi di era dunia digital telah menjadi sesuatu yang sangat dekat untuk 

semua kalangan termasuk para calon tenaga kerja yang mencari informasi tentang 

lowongan pekerjaan. Dalam perkembangannya  telah banyak digunakan sistem 

berbasis Web. Saat ini pengguna Web tidak hanya dinikmati oleh kalangan 

menengah ke atas saja, kalangan menengah kebawah pun sudah bisa mencicipi 

teknologi ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, akan dirancang 

sebuah system berbasis web dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk 

memudahkan dalam melakukan pencarian pekerjaan dengan judul “Rancang 

Bangun Portal Ketenagakerjaan Berbasis Web” diharapkan system tersebut 

bermanfaat bagi para calon tenaga kerja agar dapat diterima di perusahaan sesuai 

kinerja yang dimiliki dan . 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Rancang Bangun Portal Ketenagakerjaan Berbasis Web (Studi 

Kasus : PT.Bintang Internasional).? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka 

fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut: 

a. Pengguna sistem ini atau calon tenaga kerja akan memasukkan data 

riwayat hidup (Curriculum Vitae) mereka 

b. Sistem ini untuk implementasi awal hanya difokuskan untuk saat ini di 

PT. Bintang Internasional untuk pencarian calon tenaga kerja 
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c. Studi kasus dari rancangan portal ketenagakerjaan ini dilakukan di satu 

perusahaan yaitu PT. Bintang Internasional 

d. Aplikasi ini diterapkan hanya untuk seleksi berkas lamaran, tidak 

menentukan diterima atau tidaknya pelamar di perusahaan tersebut. 

e. Sistem ini berjalan  pada web yang akan digunakan untuk calon pegawai 

dan perusahaan atau organisasi. 

 

2. Deskripsi Fokus 

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan 

gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka 

dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam 

penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah : 

a. Sistem ini akan  menampilkan data calon tenaga kerja sesuai dengan 

kriteria dari perusahaan. 

b. Membantu calon  tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan sesuai 

dengan bidangnya 

c. Pihak perusahaan dapat memasukkan kriteria tenaga kerja untuk calon 

pegawai 

d. Portal adalah integrasi dari internet dan sistem informasi eksekutif 

menjadi solusi yang efektif dan efisien sehingga dapat menjembatani 

berbagai sistem berbeda, format aplikasi yang tidak sama. 

e. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga 

kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. 
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f. Perusahaan adalah suatu organisasi di mana sumber daya (input), seperti 

bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang dan 

jasa (output) bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan secara umum ialah 

laba/keuntungan. 

g. Web adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet 

sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan 

jaringan internet. 

 

D. Kajian Pustaka 

Pesatnya kemajuan teknologi di tahun ke tahun sampai zaman ini, web 

merupakan salah satu alat komunikasi dan multi fungsi yang sekarang banyak 

membantu kebutuhan manusia dalam segala bidang.webpun dapat di akses di 

smartphone untuk mengetahui informasi terkait seputar lingkup pekerjaan. 

Beberapa tulisan yang telah dilakukan sebelumnya dapat dijadikan sebagai 

perbandingan diantara lain : 

Wardhana (2008) pada penelitian ini berjudul “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Portal Reservasi Hotel Berbasis Web”. Tujuanya untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan para wisatawan tersebut.Aplikasi tersebut telah 

mengintegrasikan informasi hotel-hotel menjadi satu kesatuan dengan media 

berbasis web. 

Sistem informasi portal reservasi hotel memiliki kesamaan dan perbedaan 

dengan yang akan penulis buat. Adapun persamaan dari sistem di atas ialah pada 

sistem tersebut menggunakan media berbasis web. Namun yang menjadi 

perbedaan dengan aplikasi yang dibuat oleh Wardhana adalah portal 
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keternagakerjaan yang berbasis web, yang memudahkan pelamar mengirim berkas 

CV ke perusahaan dan sebaliknya membantu perusahaan dalam mencari calon 

pelamar sesuai dengan kriteria yang di inginkan. 

Duwiyanto (2010) pada penelitian ini berjudul “Rancang Bangun Portal 

Informasi Kabupaten Bangka Barat Sebagai Alternatif  Media Periklanan”. 

Tujuan penelitian ini adalah agar kabupaten Bangka barat menggunakan portal 

informasi sebagai alternated media periklanan dalam memperkenalkan potesi 

wilayah. 

Sistem tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan yang akan 

penulis buat. Adapun persamaan dari sistem di atas ialah pada sistem Portal 

sehingga dapat menjembatani berbagai sistem berbeda, format aplikasi yang tidak 

sama. Adapun perbedaan dengan aplikasi  yang dibuat oleh Duwiyanto adalah 

portal keternagakerjaan yang berbasis web, yang memudahkan pelamar mengirim 

berkas CV ke perusahaan dan sebaliknya membantu perusahaan dalam mencari 

calon pelamar sesuai dengan kriteria yang di inginkan. 

Akbar, Harde Romadhani, dan Desy Iba Recoida (2015) pada penelitian 

yang berjudul “Rancang Bangun Portal Komunikasi Online  Masyarakat Kota 

Palembang”. Tujuan penelitian ini adalah merancang suatu sistem yang mampu 

membantu pemerintah kota Palembang dalam menerima masukan masyarakat 

langsung ataupun informasi-informasi yang pemerintah tidak ketahui.  

Sistem Portal Komunikasi Online memiliki kesamaan dan perbedaan 

dengan yang akan penulis buat. Adapun persamaan dari sistem di atas ialah pada 

sistem Portal yang digunakan, yang dapat menjembatani berbagai sistem berbeda 

maupun format aplikasi yang tidak sama. Namun yang menjadi perbedaan dengan 
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aplikasi  yang dibuat oleh Akbar, dan kawan kawan adalah portal 

keternagakerjaan yang berbasis web, yang memudahkan pelamar mengirim berkas 

CV ke perusahaan dan sebaliknya membantu perusahaan dalam mencari calon 

pelamar sesuai dengan kriteria yang di inginkan. 

Berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya hanya memberikan 

seputar informasit.Perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah 

penulis merancang sistem yang fokus pada calon tenaga kerja dan perusahaan. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam  mencari 

calon pegawai bagi perusahaan dan bagi calon pegawai dalam  

menemukan perusahaan dengan sesuai kemampuan yang dia miliki 

melalui website yang akan telah disediakan.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat bagi perusahaan 

 Sebagai referensi untuk dunia pekerjaan, khususnya untuk menambah 

wawasan tentang kemajuan ilmu teknologi informasi untuk pengembangan 

pada masa yang akan datang. 

b. Manfaat bagi calon pekerja 

 Untuk membantu calon pekerja dalam proses mencari pekerjaan 

dengan sistem memasukkan data riwayat hidup calon pekerja yang lebih 

menarik, mudah dan praktis.  
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c. Manfaat bagi penulis 

Dapat  pengalaman dan mengembangkan wawasan keilmuan dalam 

meningkatkan pemahaman tentang teknologi, struktur dan sistem kerja 

dalam sistem pencarian calon ketenagakerjaan di dalam  sistem operasi 

berbasis web. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (systēma) dan bahasa Yunani (sustēma) 

adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai 

suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set 

entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat. 

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan 

yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh 

umum misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa 

elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga 

membentuk suatu negara dimana yang berperan sebagai penggeraknya yaitu 

rakyat yang berada di negara tersebut. 

Kata "sistem" banyak sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari, 

dalam forum diskusi maupun dokumen ilmiah. Kata ini digunakan untuk banyak 

hal, dan pada banyak bidang pula, sehingga maknanya menjadi beragam. Dalam 

pengertian yang paling umum, sebuah sistem adalah sekumpulan benda yang 

memiliki hubungan di antara mereka. (Wikipedia, 2010) 

B. Portal 

Media untuk melakukan integrasi bermacam-macam informasi dan 

aplikasi yang tersebar di internal perusahaan maupun external perusahaan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Latin
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Elemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Model_matematika
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integrasi dari internet dan sistem informasi eksekutif menjadi solusi yang efektif 

dan efisien sehingga dapat menjembatani berbagai sistem berbeda, format aplikasi 

yang tidak sama dimana sarana penghubung yang seamless antar karyawan, 

manajemen, pemilik saham, bahkan sampai antar perusahaan yang berbeda. 

(Wordpress, 2008) 

C. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan atau tenaga kerja merupakan bagian dari factor produksi, 

oleh karena itu tenaga kerja sangat penting dalam kegiatan ekonomi maupun 

dalam perekonomian akan lumpuh dan tidak berjalan. Dalam Undang-Undang No. 

13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, disebut bahwa: “ketenagakerjaan adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kerja”. (Jay, 2014)  

D. Website  

Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen 

dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan 

web page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari 

satu page ke page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam 

server yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca 

melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, 

Google Chrome dan aplikasi browser lainnya.(Lukmanul, 2004). 

Website (situs web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. URL 
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adalah suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada 

suatu Web. Situs atau Web dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu: 

1. Web Statis, yaitu web yang berisi atau menampilkan infomasi-informasi yang 

sifatnya statis (tetap). 

2. Web Dinamis, yaitu web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi 

dengan user yang sifatnya dinamis (Pardosi, 2004). 

 

E. Basis Data 

Pangkalan data atau basis data (bahasa Inggris: database) adalah 

kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga 

dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh 

informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengelola dan memanggil kueri (query) basis data disebut sistem manajemen 

basis data (database management system, DBMS). Sistem basis data dipelajari 

dalam ilmu informasi. 

Istilah "basis data" berawal dari ilmu komputer. Meskipun kemudian 

artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika, artikel ini 

mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya 

sudah ada sebelum revolusi industri yaitu dalam bentuk buku besar, kuitansi dan 

kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. 

Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan, atau 

potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari 

jenis fakta yang tersimpan di dalamnya: penjelasan ini disebut skema. Skema 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kueri
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_manajemen_basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_manajemen_basis_data
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_informasi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Skema&action=edit&redlink=1
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menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data, dan hubungan di antara 

objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema, atau memodelkan 

struktur basis data: ini dikenal sebagai model basis data atau model data. Model 

yang umum digunakan sekarang adalah model relasional, yang menurut istilah 

layman mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling 

berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom (definisi yang 

sebenarnya menggunakan terminologi matematika). Dalam model ini, hubungan 

antar tabel diwakili denga menggunakan nilai yang sama antar tabel. Model yang 

lain seperti model hierarkis dan model jaringan menggunakan cara yang lebih 

eksplisit untuk mewakili hubungan antar tabel. (Wikipedia, 2010) 

F. XAMPP 

XAMPP merupakan Paket web server PHP dan database MySQL yang 

paling populer dikalangan pengembang web dengan menggunakan  PHP dan 

MySQL sebagai databasenya. (Sidik, 2014). 

Bagian Penting XAMPP yang digunakan pada umumnya : 

1. XAMPP Control Panel Aplication berfungsi mengelola layanan (service) 

XAMPP. Seperti mengaktifkan layanan (start) dan menghentikan (stop) 

layanan.  

2. htdoc yaitu folder tempat meletakkan berkas-berkas yang akan dijalankan. Di 

Windows, folder ini berada di C:/xampp. 

3. PHP MyAdmin merupakan bagian untuk mengelola database. 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Model_basis_data&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Model_relasional
https://id.wikipedia.org/wiki/Model_hierarkis
https://id.wikipedia.org/wiki/Model_jaringan
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G. PT. Bintang Internasional 

PT. Bintang Internasional adalah perusahaan  yang telah memiliki 7 

cabang yang berada di Sulawesi selatan dan Sulawesi utara, PT. Bintang 

Internasional  bergerak di bidang retail penjualan aksesoris gadget terbesar di 

Indonesia Timur ( Supermarket ), perusahaan tersebut sangatlah banyak diminati 

oleh berbagai kalangan dengan aksesoris gadget yang sangat cantik dan murah 

untuk berbagai gadget yang di perlukan.(Jurnalite, 2017). 

 

H. Daftar Simbol 

 1. Daftar Simbol Flowmap Diagram 

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukan aliran di 

dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowmap ini berfungsi 

untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan 

menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan flowmap ini harus dapat 

memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi. 

Tabel II. 1. Daftar Simbol Flowmap Diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Terminator Awal / 

Akhir Program 

Simbol untuk memulai 

dan mengakhiri suatu 

program 
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Dokumen 

Menunjukkan dokumen 

berupa dokumen  input 

dan output pada proses 

manual dan proses 

berbasis komputer 

 

Proses Manual 

Menunjukkan kegiatan 

proses yang dilakukan 

secara manual 

 

Proses Komputer 

Menunjukkan kegiatan 

proses yang dilakukan 

secara komputerisasi 

 

Arah Aliran Data 

Menunjukkan arah 

aliran dokumen antar 

bagian yang terkait 

pada suatu system 

 

Penyimpanan Manual 

Menunjukkan media 

penyimpanan data / 

infomasi secara manual 

 

Data 

Simbol input/output 

digunakan untuk 

mewakili data 

input/output 
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2.  Daftar Simbol Use Case Diagram 

Use case diagram  merupakan gambaran skenario dari interaksi antara  

pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan 

antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. 

Tabel II. 2. Daftar Simbol Use Case Diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case 

 

Use Case 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil 

terukur bagi suatu actor 

 

System 

Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas 

 

Unidirectional 

Association 

Menggambarkan  relasi antara 

actor dengan use case dan 

proses berbasis komputer 
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Dependencies or 

Instantitiates 

Menggambarkan 

kebergantungan 

(dependencies) antar item 

dalam diagram 

 

Generalization 

Menggambarkan relasi lanjut 

antar use case atau 

menggmabarkan struktur 

pewarisan antar actor 

 

         3.  Daftar Simbol Class Diagram 

         Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. 

 

Tabel II. 3. Daftar Simbol Class Diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 

 

Class 

Blok - blok pembangun pada 

pemrograman berorientasi obyek. 

Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas 

adalah bagian nama dari class. 

Bagian tengah mendefinisikan 

property/atribut  class. Bagian 
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akhir mendefinisikan method- 

method dari sebuah class.   

 

Association Menggambarkan relasi asosiasi 

 Composition Menggambarkan relasi komposisi 

  Dependencies 

Menggambarkan relasi 

dependensi 

 

Aggregation Menggambarkan relasi agregat 

            

4. Daftar Simbol Activity Diagram 

    Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur 

kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil 

dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan 

proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari 

komponen suatu sistem. 

Tabel II. 4. Daftar Simbol Activity Diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi 
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Start State 

Bagaimana objek dibentuk 

atau diawali 

 

 

End State 

Bagaimana objek dibentuk 

atau diakhiri 

 State Transtition 

State Transtition 

menunjukkan kegiatan apa 

berikutnya setelah suatu 

kegiatan 

 

Fork 

Percabangan yang 

menunjukkan aliran pada 

activity diagram 

 

Join 

Percabangan yang 

menjadi arah aliran pada 

activity diagram 

 

Decision 

Pilihan untuk mengambil 

keputusan 

           

 5. Daftar Simbol Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan di sekitar sistem berupa message terhadap waktu. 
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Tabel II. 5. Daftar Simbol Sequence Diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Actor 

Orang atau divisi yang terlibat 

dalam suatu sistem 

 

Object Lifeline 

Menyatakan kehidupan suatu 

objek dalam basis waktu 

 

Activation 

Menyatakan objek dalam 

keadaan aktif dan berinteraksi 

  

 

Message 

Menyatakan arah tujuan 

antara object lifeline 

 

Message 

(Return) 

Menyatakan arah kembali 

antara object lifeline 

 

 

6.  Daftar Simbol Entity Relational Diagram 

Entity relational diagram merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek 

dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. 
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Tabel II. 6. Daftar Simbol Entity Relational Diagram (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Entitas 

Entitas adalah suatu objek yang 

dapat diidentifikasi dalam 

lingkungan pemakai 

 

Relasi 

Relasi menunjukkan adanya 

hubungan diantara sejumlah 

entitas yang berbeda 

 

Atribut 

Atribut berfungsi 

mendeskripsikan karakter entitas 

(atribut yang berfungsi sebagai 

key diberi garis bawah) 

 

 

Garis 

Garis sebagai penghubung antara 

relasi dan entitas atau relasi dan 

entitas dengan atribut 

            

7.  Daftar Simbol Flowchart 

Flowchart atau Bagan alur adalah bagan  (chart) yang 

menunjukkan alur  (flow) di dalam program atau prosedur sistem secara 

logika. Bagan alir (flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu 

komunikasi dan untuk dokumentasi. 
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Tabel II. 7. Daftar Simbol Flowchart (Jogiyanto, 2001) 

Simbol Nama Keterangan 

 

Terminator Permulaan atau akhir program 

 Flow Line Arah aliran program 

 

Preparation 

Proses inisialisasi atau pemberian 

harga awal 

  
Process 

Proses perhitungan atau proses 

pengolahan data 

 Input/Output 

Data 

Proses input atau output data, 

parameter, informasi 

 Predefined 

Process 

Permulaan sub program atau 

proses menjalankan sub program 

 

Decision 

Perbandingan pernyataan, 

penyeleksian data yang 

memberikan pilihan untuk 

langkah selanjutnya 

 

On Page 

Connector 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada satu 

halaman 
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Off Page 

Connector 

Penghubung bagian-bagian 

flowchart yang ada pada halaman 

berbeda 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif lapangan yang 

digunakan adalah Design and Creation. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh 

penulis dikarenakan konsep dari Design and Creation, selain melakukan 

penelitian tentang judul ini, juga akan dikembangkan produk berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.  

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 

pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data perusahaan PT. 

Bintang Internasional. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang 

wajar dan yang sebenarnya. 

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat 

dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang 

bersangkutan. 
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E. Instrumen Penelitian 

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu : 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 

mengumpulkan data adalah:  

a. Notebook  Asus dengan spesifikasi Processor Intel (R) Atom inside 

b.Harddisk 297 GB  

c. Memory 2 GB. 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Sistem Operasi, Windows 7 32-bit  

b. Notepad++ 

c. Google Chrome atau Mozilla Firefox 

d. Xampp 

e. Framework 

f. PHP 

g. MySQL Server 

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Model yang digunakan dikenal dengan nama model air terjun 

(waterfall). Tahap-tahap utama dari model ini memetakan kegiatan-

kegiatan pengembangan dasar yaitu: 
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a. Anaisis dan definisi persyaratan,  batasan  dan  tujuan  sistem 

ditentukan melalui konsultasi dengan user sistem 

b. Perancangan sistem dan perangkat lunak, proses perancangan 

sistem membagi persyaratan perangkat keras dan perangkat 

lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. 

c. Implementasi dan pengujian unit, pengujian unit melibatkan 

verifikasi bahwa setiap unit telah memenuhi spesifikasi 

d. Integrasi dan pengujian sistem, pada tahapan ini program 

diintegrasi dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk 

menjamin bahwa persyaratan sistem telah dipenuhi. 

e. Operasi dan pemeliharaan, tahapan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kebutuhan pengguna, seperti perbaikan program 

dan penambahan modul-modul 

 

Gambar III.1 : Metode Waterfall 



28 
 

Berdasarkan model air terjun (waterfall), garis besar penyelesaian 

masalah dalam tugas akhir ini dibagi menjadi lima tahap yaitu: 

1) Analisis, tahapan ini terdiri atas analisis kebutuhan dan analisis 

permodelan, analisis kebutuhan merupakan pengidentifikasian 

kebutuhan yang diperlukan oleh system. Analisis permodelan 

merupakan analisis perangkat permodelan yang digunakan 

dalam perancangan, yaitu ERD (Entity Relationship Diagram) 

dan DFD (Data Flow Diagram). 

2) Perancangan, tahapan ini terdiri atas perancangan table, 

perancangan fungsi, dan perancangan antarmuka. 

3) Implementasi, bertujuan untuk mentransformasikan hasil 

perancangan ke dalam pemrograman 

4) Pengajian, pada pengujian fungsionalitas dari perangkat lunak 

tanpa harus mengetahui struktur internal program (Source 

code) 

5) Pemeliharaan, tahapan ini bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna, perbaikan system apabila terdapat broken 

link bug dan lain-lain. 
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G. Teknik Pengujian Sistem 

Pengujian sistem untuk memeriksa apakah suatu sistem yang 

dihasilkan sudah dapat berjalan sesuai dengan standar tertentu. Pengujian 

sistem merupakan hal terpenting yang bertujuan untuk menemukan kesalahan-

kesalahan atau kekurangan pada sistem yang diuji. 

Langkah awal yang dilakukan yaitu menyiapkan perangkat lunak akan 

diuji beserta kasus dan strategi pengujian yang akan dilanjutkan dengan 

pengujian Black Box. Dengan pemilihan pengujian Black Box akan 

menunjukan bahwa fungsi-fungsi perangkat lunak operasi, baik dari output 

yang dihasilkan dengan benar dari input dan dari segi database diakses serta 

di-update dengan benar. Selanjutnya akan memberikan hasil pengujian yang 

kana menentukan penerimaan, pemodifikasian, atau penolakan terhadap 

perangkat lunak tersebut. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 

Sistem yang sedang berjalan di masyarakat saat ini untuk mencari 

lowongan kerja adalah dengan dengan mendatangi ke perusahaan yang 

membutuhkan karyawan baru dan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan 

oleh perusahaan untuk menerima calon pegawai baru. Adapun proses dalam 

mencari pekerjaan dilakukan dalam beberapa tahap seperti yang dapat dilihat 

pada flowmap diagram berikut : 

PELAMAR PERUSAHAAN

Mulai

Selesai

Informasi 

lowongan 

kerja

Memasukkan berkas 

CV

Berkas CV 

diterima

 

Gambar IV.1 Flowmap Diagram Sistem yang Sedang Berjalan 

 

Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tentang bagaimana Proses yang 

saat ini sedang berjalan dalam mencari kerja yaitu dengan cara harus 

membawa curiculum vitae ke setiap perusahaan yang membutuhkan calon 

pegawai, setelah dimasukkan CV ke perusahan maka nantinya akan ada 

panggilan dari perusahaan untuk melakukan interview.  
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B. Analisis Sistem yang diusulkan 

Analisis system merupakan penguraian dari suatu system yang utuh 

kedalam bagian-bagian komponenya untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, 

analisis kebutuhan dan analisis kelemahan sistem. Adapun flowmap diagram 

proses dalam mencari pekerjaan yang akan diusulkan adalah sebagai berikut: 

PELAMAR PERUSAHAAN

Mulai

Selesai

Mencari informasi 
lowongan kerja

Mencari calon 
pelamar

Data CV diterima

Informasi 

lowongan 

kerja

Memasukkan 

data CV

 

Gambar IV.2 Flowmap Diagram Sistem yang Diusulkan 

 

Pada gambar IV.2 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses 

pencarian lowongan kerja yang memudahkan pelamar memasukkan berkas 

CV ke perusahaan, dan sebaliknya membantu perusahaan dalam mencari 

calon pelamar sesuai dengan kriteria yang di inginkan. 

1. Analisis Masalah 

Dalam pencarian lowongan kerja terkadang berkas yang sudah kita 

masukkan ke perusahaan akan dibuang atau dibakar, dan calon pegawai 
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yang membuat CV akan memakan biaya yang karena berkas yang 

dibutuhkan begitu banyak seperti fotocopy ktp, pas foto dan lain-lain. 

2. Analisis Kebutuhan 

a. Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun aplikasi ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Aplikasi ini dapat menampilkan calon pegawai sesuai dari hasil 

pencarian sesuai kriteria yang dilakukan oleh perusahaan..  

2) Aplikasi ini juga dapat melakukan pencarian perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja untuk calon pegawai dan memasukkan 

lamarannya. 

b. Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan oleh sistem ini yaitu sebagai berikut ;  

1) Data Curiculum Vitae dari calon pegawai. 

2) Data deskripsi atau kriteria dari perusahaan 

c. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional pembuatan portal ketenagakerjaan merupakan 

tahap yang berfungsi menjelaskan secara terinci setiap fungsi yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki 

oleh sistem ini adalah sebagai berikut: 

1) Menampilkan data-data CV dari calon tenaga kerja. 

2) Menampilkan profil perusahaan dan deskripsi dari perusahaan. 
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3. Analisis Kelemahan 

Sistem portal ketenagakerjaan ini merupakan sistem yang berjalan 

pada platform Web yang dapat menampilkan data-data calon pegawai dan 

profil perusahaan, tetapi sistem ini tidak dapat menampilkan informasi 

akun dari calon pegawai dan perusahaan. 

 

C. Perancangan Sistem 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara 

pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara 

aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti use diagram dari dari 

sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut : 

LOGIN

Informasi Akun

Data Personal

Data CV

Mencari Perusahaan

Profil Perusahaan

Perusahaan

Pelamar

Deskripsi

Mencari Pelamar

 

Gambar IV.3 Use Case Diagram 
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2. Class Diagram 

Class Diagram merupakan sebuah class yang menggambarkan struktur 

dan penjelasan class, paket, dan objek serta hubungan satu sama lain seperti 

containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Class diagram juga 

menjelaskan hubungan antar class dalam sebuah sistem yang sedang dibuat 

dan bagaimana caranya agar saling berkolaborasi untuk mencapai sebuah 

tujuan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti 

class diagram yang terbentuk dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai 

berikut : 

Login User

+ user name : varchar

+ password ; varchar

+ validasi data()

Main Activity

+ data pelamar

+ data perusahaan

+ tentang sistem

+ tampilan menu

Menu data perusahaan

+ informasi akun

+ profil perusahaan

+ deskripsi

+ mencari tenaga kerja

+ tampilan perusahaan

Menu data peramal

+ data CV

+ data personal

+ mencari lowongan

+ informasi akun

+ tampilan pelamar

Menu Profil Perusahaan

+ profil()

+ deskripsi()

+ tampilan profil perusahaan

Menu Data Personal

+ nama depan()

+ nama belakang()

+ tanggal lahir()

+ jenis kelamin()

+ kota

+ provinsi

+ tampilan data personal

Menu Data CV

+ pendidikan terakhir()

+ jurusan()

+ nama sekolah/universitas()

+ agama()

+ nilai rata-rata/IPK()

+ alamat()

+ foto profil()

+ foto ktp()

+ foto ijazah()

+ foto sertifikat()

+ keterangan()

+ tampilan CV

Menu tentang sistem

+ info : text

+ tampilan info()

Menu informasi akun

+ nama : varchar

+ no hp : int

+ email : varchar

+ pass : varchar

+ tampilkan info akun

 

Gambar IV.4 Class Diagram 
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3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan sequence diagram 

bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah. Berdasarkan 

hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh peneliti interaksi-interaksi yang 

terjadi dalam sistem ini adalah : 

1) Sequence Diagram untuk Login User 

User

Form Login Pengguna

1 :     input username dan password 2 :     cek username dan password

3 :     Menampilkan halaman utama

 

Gambar IV.5 Sequence Diagram untuk Login User 
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2) Sequence Diagram untuk akun user 

User

Sistem Portal

1.   Masuk Informasi Akun

2.   Menampilkan form Informasi Akun

3.   Mengisi form Informasi Akun

5.   Menampilkan Informasi Akun

5.   Menyimpan data user

 

Gambar IV.6 Sequence Diagram untuk akun user 

3) Sequence Diagram untuk melihat Tentang Sistem 

User

Sistem Portal

1.   Memilih menu tentang sistem

2.   Menampilkan tentang sistem

 

Gambar IV.7 Sequence Diagram untuk Tentang Sistem 
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4. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja 

yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari 

aktivitas tersebut. Adapun activity diagram dari sistem ini adalah sebagai 

berikut : 

User Sistem

Membuka sistem Tampilan form login

Input username 

dan password

Cek login dan 

validasi user

Menapilkan menu Home

Data 

Valid?N

Y

Pilih

Home

Menu Profil

logout

Menu User

Menu Informasi 

Lowongan Kerja

Menampilkan Profil

Menampilkan User

Menampilkan Informasi 

Lowongan Kerja

Menampilkan login

Menu Pendaftaran 

Terkirim

Menampilkan Pendaftaran 

Terkirim

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

 

Gambar IV.8 Activity Diagram 
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5. Struktur Navigasi 

Sistem Pembuatan portal ketenagakerjaan ini menggunakan struktur 

navigasi Hierarchiacal Model, di mana menu utama adalah pusat navigasi 

yang merupakan penghubung ke semua fitur pada sistem. Berikut adalah 

gambar struktur navigasi dari sistem yang akan dibuat : 

Home

LoginPendaftaranInformasi LokerTentang Sistem

PerusahaanPelamar

Pendaftaran User
Riwayat 

Pendidikan

Pendaftaran 

Identitas Pelamar
Pendaftaran UserData Profil

Pendaftaran 

Perusahaan  

Gambar IV.9 Struktur Navigasi 

Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat 

dilakukan melalui menu. Dimana terdapat 4 menu utama yaitu lowongan 

perusahaan, riwayat lamaran yang memiliki 3 sub menu yaitu data informasi 

akun, data personal, dan data CV, menu cari lowongan kerja, menu, dan menu 

tentang sistem. 

6. Flowchart 

Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu 
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proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Berikut adalah 

flowchart dari sistem pembuatan portal ketenagakerjaan yang akan dibuat : 

Start

Input username

Dan password

Login?

Menampilkan Menu Home

Menu Profil

Menu user

Menu Informasi 
Lowongan kerja

Menu Pendaftaran 
Terkirim

Logout

End

Menampilkan Profil

Menampilkan User

Menampilkan 
lowongan pekerjaan

Menampilkan 
Pendaftaran yang 

Terkirim

Y

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

` 

Gambar IV.10 Flowchart 
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 Pada gambar IV.10 diatas merupakan penggambaran urutan proses sistem 

yang akan dibuat. Sistem yang akan dibuat dimulai dengan form login, dimana 

pada form ini portal ketenagakerjaan diminta untuk memasukkan username dan 

password sebagai verifikasi bahwa user yang hendak mengakses sistem adalah 

benar-benar orang yang dimaksud. Jika data yang dimasukkan salah maka sistem 

akan tetap berada pada form login, sebaliknya jika data yang dimasukkan benar 

maka sistem akan menampilkan menu utama. Terdapat lima menu pada sistem 

yang akan dibuat yaitu menu lowongan  perusahaan, menu  riwayat lamaran, 

menu cari lowongan kerja, menu tentang sistem, dan menu logout. Pada menu 

lowongan perusahaan, user dapat melihat beberapa perusahaan yang 

membutuhkan calon tenaga kerja dengan deskripsi yang diminta. Pada menu data 

riwayat lamaran, user dapat melihat data CV, data personal, dan informasi akun 

serta dapat mengubah dari data tersebut yang telah diupload sebelumnya. Pada 

menu cari lowongan kerja, user dapat melakukan pencarian untuk menemukan 

perusahaan apa yang ingin dia masukkan lamarannya. Pada menu tentang sistem, 

user dapat melihat penjelasan tentang sistem portal ketenagakerjaan yang akan 

dibuat seperti tujuan pembuatan sistem, pembuat sistem dan lain sebagainya. Dan 

jika user memilih menu logout, maka sistem akan keluar dan secara otomatis akan 

mengarahkan kembali ke form login. 

 

7. Perancangan Antarmuka (interface) 

Perancangan antarmuka merupakan aspek penting dalam perancangan 

aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi yang 
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memudahkan user dalam menggunakannya. Adapun rancangan antarmuka 

pada sistem ini sebagai berikut: 

a. Desain Antarmuka Menu Login 

Username

Password

Kembali

Masuk

Office

 

Gambar IV.11 Desain Antarmuka Menu Login 

b. Desain Antarmuka Menu Profil Pelamar 

Portal Ketenagakerjaan Nama User

Profil

User

Perusahaan

Informasi 

loker

Pendaftaran 

Terkirim

Pelamar

Data Identitas

 

Gambar IV.12 Desain Antarmuka Profil Pelamar 
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c. Desain Antarmuka Menu User 

Portal Ketenagakerjaan Nama User

Profil

User

Perusahaan

Informasi 

loker

Pendaftaran 

Terkirim

User

Data User

 

Gambar IV.13 Desain Antarmuka Menu User 

d. Desain Antarmuka Menu Perusahaan 

Portal Ketenagakerjaan Nama User

Profil

User

Perusahaan

Informasi 

loker

Pendaftaran 

Terkirim

Perusahaan

Data Perusahaan

No Npwp
Nama 

Pemilik

Nama 

Perusahaan

Alamat 

Perusahaan Kategori

Kegiatan 

Usaha Aksi

1.

2.

3.

Lihat Lowongan

Lihat Lowongan

Lihat Lowongan

 

Gambar IV.14 Desain Antarmuka Menu Perusahaan 
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e. Desain Antarmuka Menu Informasi Loker 

Portal Ketenagakerjaan Nama User

Profil

User

Perusahaan

Informasi 

loker

Pendaftaran 

Terkirim

Lowongan Kerja

Data Lowongan Kerja

Lowongan Kerja Nama Perusahaan

Foto Perusahaan

Tanggal Terbit

Lowongan Kerja Nama Perusahaan

Foto Perusahaan

Tanggal Terbit

 

Gambar IV.15 DesainAntarmuka Menu Informasi Loker 

f. Desain Antarmuka Menu Pendaftaran Terkirim 

Portal Ketenagakerjaan Nama User

Profil

User

Perusahaan

Informasi 

loker

Pendaftaran 

Terkirim

Pendaftaran

Data Pendaftaran

No
Nama 

Pelamar

Nama 

Perusahaan

Nama 

Lowongan Bagian Tanggal Status Aksi

1.

2.

3.

Lihat Lowongan

Edit

Hapus

Lihat Lowongan

Edit

Hapus

Lihat Lowongan

Edit

Hapus

 

Gambar IV.16 Desain Antarmuka Menu Pendaftaran Terkirim   
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D. Perancangan Basis Data 

Pada tahap perancangan database ini dibuat relasi antar entitas dan 

perancangan tabel sebagai penunjang dari sistem yang akan dibuat.  

1. Entitas Relationship Diagram 

Perancangan database pada sistem merupakan hal terpenting dalam 

perancangan database dan perancangan tersebut dapat digambarkan dengan 

Entitas Relationship Diagram (ERD) seperti pada gambar diagram berikut ini 

: 

MendataData Pelamar Data Pelamar

Data CV

Riwayat 
Pendidikan

Data User 
Pelamar

Data Profil

Data 
Perusahaan

Data User 
Perusahaan

 

Gambar IV.17 Entitas Relationship Diagram 

2. Perancangan Tabel 

Dari gambaran ERD di atas maka dapat terbentuk sebuah database. Dalam 

database tersebut terdapat 6 tabel yang berrelasi, penjelasan dari spesifikasi 

database pada Sistem portal ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: 

a. Tabel User 

Tabel IV.1 Tabel User 

Nama Field  Type  Size Ket  

Nama Text - - 

username  Text - -  

password  Text - -  

Email Text - - 

Telepon int 15 Primary key 
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b. Tabel Data Pelamar 

Tabel IV.2 Tabel Data Pelamar 

Nama Field  Type  Size Ket  

Nik Int  20 Primary Key  

Nama Text - -  

Alamat Text - -  

Tgl Date - - 

jenisKelamin Text - - 

Kel Var 20 - 

Kec Int 20 - 

Kota Int 10 - 

Provinsi Int 10 - 

Kewarganegaraan Text - - 

Upload_KTP Text - - 

Upload_Foto Text - - 

 

c. Tabel Data Perusahaan 

Tabel IV.3 Tabel Data Perusahaan 

Nama Field  Type  Size Ket  

Id_Perusahaan Int  10 Primary Key  

Nama Text  - -  

Merk Text - - 

Alamat Text - - 

Nama_pemilik Text - - 

Kategori Text - - 

Npwp Text - - 

Kegiatan_usaha Text - - 

Bidang_usaha Text - - 

Jenis_usaha Text - - 

Tgl_terbit Text - - 

Upload Text - - 
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d. Tabel Data Pendaftar 

Tabel IV.4 Tabel Data Pelamar 

Nama Field  Type  Size Ket  

Id_pendaftar Int  10 Primary Key  

Id_Pelamar Int 10 -  

Id_perusahan Int 10 -  

Berita Int 10 - 

Bagian Text - - 

Tgl Datetime - - 

Status Var 20 - 

 

e. Tabel CV 

Tabel IV.5 Tabel CV 

Nama Field  Type  Size Ket  

Id_pelamar Int 10 Primary Key  

Pendidikan_terakhir Text - - 

Lulusan Text - - 

Pengalaman_kerja Text - - 

Sd Text - - 

Smp Text - - 

Sma Text - - 

Pt Text - - 

Upload_ijazah Text - - 

Upload_transkip Text - - 

 

f. Tabel Bagian 

Tabel IV.6 Tabel Informasi Akun 

Nama Field  Type  Size Ket  

Id_bagian Int  10 Primary Key  

Id_berita Int 10 - 

Nama Text - - 

Ket Text - - 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

 
A. Implementasi Sistem 

1. Interface  

a. Antarmuka Home 

Antarmuka Home ini akan menampilkan halaman utama dari halaman web  

portal ketenagakerjaan 

 

Gambar V.1 Antarmuka Home 

a. Antarmuka Tentang Sistem 

Pada Antarmuka tentang sistem ini sistem menampilkan hal-hal terkait 

dengan sistem seperti tujuan sistem dibuat dan fungsi menu-menu yang 

ada pada sistem. 
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Gambar V.2 Antarmuka Tentang Sistem 
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b. Antarmuka Data Perusahaan 

Pada antarmuka ini menampilkan nama nama perusahaan yang 

membutuhkan calon karyawan. 

 

Gambar V.3 Antarmuka Data Perusahaan 
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c. Antarmuka Informasi Loker 

Pada antarmuka menu informasi loker ini akan menampilkan beberapa 

informasi lowongan kerja dari berbagai perusahaan 

 

Gambar V.4 Antarmuka Informasi Loker 

d. Antarmuka pendaftaran 

Menu pendaftaran ini terdiri dari dua bagian yaitu perusahaan dan 

pelamar 

 

Gambar V.5 Antarmuka Pendaftaran 
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1). Perusahaan  

Dalam menu pendaftaran ada 2 bagian yaitu salah satunya 

perusahaan, sebelum mengakses lebih dalam terhadap web tersebut 

harus melakukan pendaftaran yang telah disediakan. 

 

 

Gambar V.6 Pendaftaran Perusahaan 
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2). Pelamar 

Sama halnya dengan perusahaan, pelamar juaga harus melakukan 

pendaftaran untuk mengakses web portal ketenagakerjaan yang 

meliputi pendaftaran indentitas pelamar, riwayat pendidikan, 

riwayat organisasi, dan pendaftaran user. 

 

 

Gambar V.7 Pendaftaran Pelamar 

e. Antarmuka Login 

Antarmuka login akan tampil saat sistem pertama di akses. Pada 

antarmuka ini user hanya bias diakses oleh admin, pelamar, dan 

perusahaan, pada gambar tersebut harus mengisi username dan password 

yang valid agar dapat menggunakan sistem. 
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Gambar V.8 Antarmuka Login 

 

f. Antarmuka Menu Home  

Pada Antarmuka Menu Home setelah login ini menampilkan penjelasan 

tentang kegunaan pada sistem. 

 

Gambar V.9 Menu Home 
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g. Antarmuka Menu Profil Pelamar 

Antarmuka ini akan tampil ketika user berhasil login. Antarmuka ini 

adalah antarmuka dari Menu  profil. Menu ini akan menampilkan data 

identitas dari calon pelamar. 

 

 

Gambar V.10 Antarmuka Menu Profil Pelamar 
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h. Antarmuka Menu User Pelamar 

Antarmuka Menu ini akan menampilkan Data User dari calon pelamar. 

 

Gambar V.11 Antarmuka Menu User Pelamar 

i. Antarmuka Menu Data Perusahaan 

Antarmuka ini akan menampilkan data perusahaan yang membutuhkan 

calon pegawai, Di bagian aksi kita bisa melihat profil lengkap dari 

perusahaan. 

 

Gambar V.12 Antarmuka Menu Data Perusahaan 
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j. Antarmuka Menu Informasi Loker 

Antarmuka ini menampilkan hasil dari data lowongan kerja. Antarmuka 

ini berisi daftar perusahaan yang membutuhkan karyawan. 

 

 Gambar V.13 Antarmuka Menu Informasi Loker  

k. Antarmuka Menu Status Lamaran  

Antarmuka ini menampilkan data dari perusahan yang ingin memanggil 

calon pelamar untuk melakukan tes wawancara. adapun bagian aksi 

tersebut bisa di edit dan di hapus sesuai dari keinginan pelamar. 

 

Gambar V.14 Antarmuka Menu Status Lamaran 
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l. Antarmuka Menu Kirim Lamaran 

Antarmuka ini menampilkan data pelamar yang telah dikirim ke 

perusahaan yang membutuhkan karyawan, adapun bagian aksi tersebut 

bisa di edit dan di hapus sesuai dari keinginan pelamar. 

 

Gambar V.15 Antarmuka Menu Kirim Lamaran 

m. Antarmuka Menu Profil Perusahaan 

Antarmuka ini akan menampilkan profil dari perusahaan tersebut. 

 

Gambar V.16 Antarmuka Menu Profil Perusahaan 
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n. Antarmuka Menu User Perusahaan 

Antarmuka Menu ini akan menampilkan Data User dari perusahaan. 

Gambar V.17 Antarmuka Menu User Perusahaan 

a. Antarmuka Menu Perusahaan 

Antarmuka ini akan menampilkan data identitas dari Perusahaan. 

 

Gambar V.18 Antarmuka Menu Perusahaan 
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a. Antarmuka Informasi Loker 

Anatarmuka informasi loker ini akan menampilkan data-data lowongan 

kerja dari perusahaan tersebut. 

 

Gambar V.19 Antarmuka Informasi Loker 

b. Antarmuka Tambah Lowongan 

Antarmuka Tambah lowongan ini berfungsi untuk calon pelamar, bagian 

nama di isi dengan nama lowongan kerja perusahaan, bagian isi akan di isi 

kualifikasi yang dibutuhkan, bagian untuk lowongan akan di isi pada 

bidang dari perusahaan, dan yang terakhir bagian keterangan akan di isi 

deskripsi dari perusahaan. 
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Gambar V.20 Antarmuka Tambah Lowongan 

c. Antarmuka Lihat Pendaftar 

Antarmuka ini akan menampilkan data-data calon pelamar yang telah 

memasukkan berkasnya ke perusahaan tersebut. 

 

Gambar V.21 Antarmuka Lihat Pendaftar 

d. Antarmuka Cari Calon Pelamar 

Antarmuka ini berfungsi untuk mencari calon pelamar sesuai kriteria 

dengan mengisi form tersebut. 

 

Gambar V.22 Antarmuka Cari Calon Pelamar 
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1. Struktur Keterhubungan 

LOGIN

PERUSAHAAN PELAMAR

HOME USERPROFIL
DATA 

PERUSAHAAN

INFORMASI 

LOKER

Tambah 

Lowongan

Lihat 

Pendaftar

Cari Calon 

Pelamar

HOME USERPROFIL
DATA 

PERUSAHAAN

STATUS 

LAMARAN

KIRIM 

LAMARAN

Informasi 

Loker

Mendaftar

 

Gambar V.23 Struktur Keterhubungan 

B. Hasil Pengujian 

1. Pengujian Login 

Tabel pengujian  login digunakan untuk mengetahui apakah login ini dapat 

berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian login : 

Tabel V.1 Pengujian Login 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Sistem diakses Tampil form login 

yang terdiri dari 

username dan 

password user 

Antarmuka login 

menampilkan form 

login yang terdiri dari 

username dan password 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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2. Pengujian Menu Profil 

Tabel pengujian menu profil digunakan untuk mengetahui apakah menu 

ini dapat menampilkan data identitas pelamar apakah sesuai dengan yang 

diharapkan. Berikut tabel pengujian menu  : 

Tabel V.2 Pengujian Menu Profil 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih Menu 

Profil 

Tampil data 

identitas pelamar 

Menampilkan data 

identitas, nik, nama, 

alamat, tanggal lahir, 

jenis kelamin, kel, kec, 

dan lain lain 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

3. Pengujian Menu user 

Tabel pengujian menu user digunakan untuk mengetahui menu ini dapat 

menampilkan dan mengedit data user sesuai dengan yang diharapkan. Berikut 

tabel pengujian menu user : 

Tabel V.3 Pengujian Menu User 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih Menu 

User 

Tampil data user 

pelamar 

Menampilkan dan 

mengedit data user, 

nama, username, 

password, email, dan 

telepon 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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4. Pengujian Menu Perusahaan 

Tabel pengujian menu perusahaan digunakan untuk mengetahui apakah 

menu ini dapat menampilkan data perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berikut tabel pengujian menu Perusahaan : 

Tabel V.4 Pengujian Menu Perusahaan 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih Menu 

Perusahaan 

Tampil data 

perusahaan 

Menampilkan daftar 

nama - nama 

perusahaan 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

5. Pengujian Menu Informasi Loker 

Tabel pengujian menu Informasi Loker digunakan untuk mengetahui 

apakah menu ini dapat menampilkan daftar informasi lowongan kerja sesuai 

dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu informasi loker : 

Tabel V.5 Pengujian Menu Informasi Loker 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih Menu 

Informasi Loker 

Tampil daftar 

informasi 

lowongan kerja 

Menampilkan daftar 

nama perusahaan, foto, 

dan tanggal terbit 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 
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6. Pengujian Menu Kirim Lamaran 

Tabel pengujian menu Pendaftraran Terkirim digunakan untuk mengetahui 

apakah menu ini dapat menampilkan daftar  yang telah dikirim ke perusahaan 

yang membutuhkan karyawan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel 

pengujian menu Pendaftaran Terkirim : 

Tabel V.6 Pengujian Menu Kirim Lamaran 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih Menu 

Pendaftaran 

Terkirim 

Tampil daftar 

yang telah dikirim 

ke perusahaan 

Menampilkan daftar 

yang telah dikirim ke 

perusahaan 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 

7. Pengujian Menu Tentang Sistem 

Tabel pengujian menu tentang sistem digunakan untuk mengetahui apakah 

menu ini dapat menampilkan penjelasan singkat mengenai sistem sesuai dengan 

yang diharapkan. Berikut tabel pengujian menu tentang sistem : 

Tabel V.7 Pengujian Menu Tentang Sistem 

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar) 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Memilih Menu 

Tentang Sistem 

Tampil penjelasan 

singkat mengenai 

sistem 

Menampilkan teks 

penjelasan mengenai 

sistem 

[√] Diterima 

[  ] Ditolak 

 



65 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dengan hasil analisis pada tujuan penelitian ini, maka penulis 

mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Dengan adanya sistem portal ketenagakerjaan ini, dapat membantu dan 

memudahkan calon pelamar dalam mencari pekerjaan. 

2. Dengan sistem juga membantu perusahaan dalam mencari calon pelamar 

sesuai dengan kriteria yang di inginkan. 

 

B. Saran 

Aplikasi pelaporan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk menciptakan 

sebuah aplikasi yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat 

maupun dari sisi kerja sistem, berikut beberapa saran bagi yang ingin 

mengembangkan aplikasi yang mungkin dapat menambah nilai dari aplikasi 

nantinya: 

1. Pada web ini perlu adanya pengembangan fitur seiring dengan perkembangan 

teknologi terus menerus dan beberapa perbaikan User Interface yang lebih 

baik guna mempermudah penggunaan web ini 
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2. Sebaiknya sistem ini di tambahkan notifikasi lewat g-mail untuk calon 

pelamar bila ada tawaran pekerjaan dari perusahaan agar cepat dapat 

meresponnya. 

 Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

pengembang pada umumnya. 
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