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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada masa kini, mencari dan mendaftarkan diri kepada perusahaan sudah 

menjadi suatu siklus awal dari seseorang yang ingin mendapatkan pekerjaan. Pada 

awal tahun 2000-an spencarian kerja masih menggunakan proses datang langsung 

ke perusahaan tersebut serta membawa berkas yang akan diperlukan. Informasi 

tentang pekerjaan itupun datangnya dari mulut ke mulut ataupun melihat dari 

pengumuman yang terpampang pada suatu kertas pengumuman. 

Sebuah perusahaan outsourcing & recruitment menyediakan pelayanan untuk 

memudahkan baik orang yang membutuhkan pekerjaan maupun perusahaan yang 

memerlukan orang untuk bekerja di bidang yang diperlukan. Perusahaan 

outsourcing & recruitment menawarkan solusi yaitu, bagi pelamar dapat melihat 

setiap peluang pekerjaan apa saja yang sedang tersedia dan dapat langsung 

memasukkan dokumen terkait yang diperlukan untuk melamar suatu pekerjaan. 

Bagi perusahaan yang memerlukan pekerja dapat menampilkan posisi apa saja 

yang sedang tersedia dalam perusahaan tersebut. 

Solusi yang ditawarkan oleh perusahaan outsourcing & recruitment ini 

direalisasikan melalui media situs, dengan memiliki fitur untuk mengunggah 

berkas yang diperlukan untuk melamar suatu pekerjaan dan juga fitur memasarkan 

posisi yang kosong pada suatu perusahaan. Lowongan pekerjaan dari suatu 
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perusahaan yang dipasarkan dapat memperlihatkan kriteria yang menjadi 

ekspektasi dari suatu perusahaan tersebut, sehingga pencari kerja dapat 

mencocokkan antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan kemampuan diri 

pencari kerja.  

Perusahaan Blackstone Indonesia adalah sebuah perusahaan digital agency 

yang memberikan banyak jenis pelayanan untuk keperluan pemasaran secara 

digital. Perusahaan yang berupa agency memiliki karakteristik menerima banyak 

klien dalam suatu jangka waktu tertentu. Pada masa magang, diberikan tugas 

mengerjakan untuk perusahaan outsourcing dan diberikan posisi sebagai 

developer dan tech support. Proyek yang ditugaskan salah satunya adalah 

membuat situs perekrutan kerja online selain menyelesaikan tugas harian yang 

diberikan oleh supervisor serta menyusun dan menyesuaikan desain template 

Wordpress untuk kebutuhan profil perusahaan.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Situs sistem untuk perekrutan kerja ini adalah alat untuk menghubungkan 

antara dua pihak yang mana saling membutuhkan. Lewat situs pencarian kerja ini 

akan memudahkan baik sisi pencari kerja maupun yang memiliki lowongan 

pekerjaan itu sendiri. Maka ada beberapa poin penting yang dapat diperhatikan 

dalam perancangan situs ini, yaitu adalah: 

1) Bagaimana menyederhanakan proses pendaftaran pekerjaan pada 

perusahaan outsourcing dengan sistem online? 
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2) Bagaimana membuat situs company profile sesuai dengan keinginan 

perusahaan dalam kurun waktu yang relatif singkat? 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Fokus tugas akhir ini ditujukkan pada membuat template yang sesuai 

untuk dapat digunakan dengan fungsi yang spesifik untuk membuat posting terkait 

dengan lowongan pekerjaan dan juga memiliki fitur untuk menyediakan bahan 

bacaan untuk pengunjung serta memungkinkan untuk mengunduh beberapa files 

yang berkaitan dengan suatu topik bahan bacaan. 

Adapun beberapa persyaratan spesifikasi yang ada adalah: 

1) Spesifikasi perangkat keras 

Spesifikasi minimum yang dibutuhkan untuk menjalankan situs ini 

diantara lain adalah: 

a) Memiliki koneksi internet. 

b) Kecepatan processor yang mendukung internet surfing. 

c) Memiliki perangkat pengendalian komputer (mouse, keyboard). 

2) Spesifikasi piranti lunak 

a) Memiliki browser yang mendukung HTML5, CSS3, Javascript serta 

media berupa audio maupun video. 

b) Menggunakan sistem operasi yang mendukung browser tersebut. 

Beberapa fungsi utama dari situs untuk job recruitment ini adalah: 

1) Pencarian daftar pekerjaan lewat fitur pencarian. 
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2) Fitur mempersempit pencarian dengan filter berdasarkan posisi dan lokasi 

pekerjaan. 

3) Fitur bahan bacaan yang dapat ditambah untuk dapat dibaca oleh 

pengguna situs. 

4) Fitur pengunduhan konten untuk para pengguna dan pengunjung situs. 

5) Fitur custom post type untuk post kategori lowongan pekerjaan dan 

pelatihan. 

6) Fitur custom fields yang memudahkan pengguna (admin) untuk 

menambahkan konten dan mengelola situs. 

7) Situs memiliki fitur pencarian yang bekerja dan dapat digunakan untuk 

pencarian pekerjaan maupun pencarian artikel yang tersedia pada situs. 

8) Memiliki menu tersendiri untuk kepentingan penambahan konten 

berdasarkan kategori agar template yang dipakai mudah digunakan oleh 

admin. 

9) Mengimplementasikan desain yang diterima menjadi company profile 

dalam bentuk situs statis. 

Perancangan situs tidak mencakup hal-hal berikut: 

1) Perancangan basis data karena telah berbasis WordPress. 

2) Pembuatan tema dasar karena diperoleh sebagai template. 

3) Perancangan alur situs karena telah menggunakan plugin yang tersedia. 

4) Perancangan plugin-plugin yang digunakan. 

5) Pengembangan lebih lanjut tampilan fitur pencarian. 
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Beberapa hal tidak dapat dilakukan dikarenakan oleh waktu serta durasi 

magang yang membatasi waktu pengembangan. 

1.4 Tujuan 

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

a) Membangun situs job recruitment untuk PT. Blackstone Indonesia 

sesuai dengan arahan dan pertimbangan oleh PT. Blackstone 

Indonesia. 

b) Mengelola dan mengkustomisasi template sesuai keinginan dan 

kebutuhan perusahaan. 

1.5 Metodologi Magang 

Web Development Life Cycle (WDLC) adalah metode yang digunakan 

dalam pelaksanaan magang ini, karena WDLC berfokus pada perancangan suatu 

situs maka dirasa akan sangat sesuai dengan kegiatan magang yang dilaksanakan. 

WDLC juga bertitik tumpu pada customer maka akan lebih sesuai untuk mencapai 

suatu titik temu antara fungsionalitas dan kemudahan penggunaan oleh 

pengunjung situs (Darlington 2005) (Ghemri n.d.). Serta dalam proses ini terlibat 

juga metode Waterfall, di mana kegiatan magang yang dijalani memiliki tingkat 

supervisi yang rendah maka keseluruhan proyek akan dijalankan tanpa ataupun 

dengan sedikit masukkan serta tinjauan kembali oleh supervisor.  

1.6 Alokasi Waktu dan Tempat Magang 
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 Kegiatan magang dimulai dari tanggal 8 Januari 2018 hingga 8 April 2018, 

tempat magang yang ditempati berpindah tempat sebanyak tiga kali, di karenakan 

perusahaan masih terbilang baru dan belum memiliki tempat kerja yang pasti. 

Pada tanggal 8 Januari 2018 hingga 9 Maret 2018 beralamat di Jalan Pal Batu 

Raya No.19 Tebet. Kemudian untuk tanggal 12 Maret 2018 hingga tanggal 23 

Maret 2018 melakukan pekerjaan dari rumah dan menerima brief sebanyak sekali 

dalam seminggu. Dan untuk tanggal 26 Maret 2018 hingga 8 April 2018 

menempati kantor di Mall of Indonesia, Italian Walk Blok B/45 Jakarta Utara. 

Bimbingan dengan pembimbing dilaksanakan di gedung F lantai 12 ruang FIK. 

Keterangan Perencanaan Kegiatan Magang dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perencanaan Kegiatan Magang. 

No Aktivitas 

    

Januari Feburari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2   

1 
Penentuan spesifikasi dan 

kebutuhan 
• • 

 

  • •             

    

2 

Pembuatan laman web 

statis 
  

 

• • 

 

              

    

3 

Perancangan tema 

menggunakan WordPress 
    

    

• • • • • • 
    

4 Testing 
          

       

•    

5 Penyerahan aplikasi 
                

 

    

 

 •   

 

1.7 Sistematika Penulisan 
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Tugas akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan serta metodologi yang 

berkaitan dengan pengembangan situs selama program magang dan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dan konsep yang mendasari perancangan 

serta pengembangan serta pengujian situs. 

BAB III: GAMBARAN UMUM PT. BLACKSTONE INDONESIA DAN  

  PELAKSANAAN MAGANG 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum dari tempat magang 

PT. Blackstone Indonesia. 

BAB IV: APLIKASI USULAN 

Bab ini membahas serta menjelaskan mengenai tahapan 

perencanaan, analisis serta perancangan tema WordPress yang di 

kembangkan. 

BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
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Bab ini membahas mengenai tahapan implementasi situs berupa 

screenshots, beserta tahapan pengujian dan distribusi situs tersebut. 

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari pembangunan 

tema untuk job recruitment situs. Bab ini juga akan menjelaskan 

hal-hal baik yang sudah dikerjakan maupun yang belum. Saran 

terhadap pembangunan tema ini juga akan dibahas pada bab ini. 

 

 

 

 

 

 

  


