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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada zaman sekarang perkembangan teknologi sudah tidak dapat diragukan lagi, 

semakin lama waktu berjalan semakin cepat juga perkembangan yang terjadi. 

Perkembangan teknologi sangat penting dan berpengaruh sehingga membuat perubahan 

yang cukup besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seiring majunya teknologi, 

lowongan pekerjaan yang disediakan oleh perusahaan semakin beragam. Dari banyaknya 

lowongan pekerjaan yang ada semakin banyak cara perusahaan untuk mencari para 

pelamar kerja. Salah satunya melalui acara Career Expo  atau Job Fair. 

Career Expo (CE) atau Job Fair  adalah acara pameran untuk mempertemukan 

secara langsung perusahaan penyedia lowongan kerja dengan para pelamar kerja. Karena 

adanya kemudahan yang ditawarkan oleh Career Expo perusahaan dan pelamar kerja 

cukup banyak yang berminat untuk mengikuti acara Career Expo. Pelamar kerja yang 

hadir di Career Expo cukup beragam, tidak hanya diikuti oleh mahasiswa yang sudah 

menyelesaikan studinya, mahasiswa yang masih menjalankan studinya juga bisa 

mengikuti career expo dan bisa mendaftarkan dirinya dibagian kerja paruh waktu 

(Intern). Universitas Pelita Harapan (UPH) tentunya ingin membantu mahasiswa/i nya 

untuk mencari pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan minatnya. Untuk  memfasilitasi 

hal ini Universitas Pelita Harapan (UPH) mengadakan career expo yang dihadiri oleh 

mahasiswa/i dan perusahaan yang menyediakan lowongan kerja.  

Career expo yang diselenggarakan oleh UPH diharapkan dapat membantu baik 

pelamar kerja dari luar UPH dan mahasiswa/i yang baru lulus untuk mendapatkan 

pekerjaan dengan lebih mudah, untuk mahasiswa/i yang belum menyelesaikan studinya 

dan ingin mengisi waktu luang serta belajar untuk bekal persiapan di dunia kerja juga 

dapat ikut serta dalam career expo. Acara career expo ini diikuti oleh banyak perusahaan, 

pelamar kerja akan mendapat berbagai pilihan perusahaan serta lowongan pekerjaan yang 

sesuai pada career expo ini. Kelebihan lainnya, pelamar kerja juga bisa mendaftarkan diri 

lebih dari satu perusahaan sesuai dengan kriteria dan keinginan masing-masing. 

Career Expo (CE) sudah diselenggarakan beberapa kali di UPH namun masih ada 

beberapa kendala salah satunya adalah kesulitan dalam memprediksi banyak pelamar 

kerja yang akan datang sehingga pada hari penyelenggaraannya, sehingga terdapat 



 

2 

 

pelamar kerja yang tidak bisa melakukan interview pada hari itu. Dengan adanya sistem 

informasi career expo berbasis website diharapkan dapat membantu proses-proses yang 

ada bagi kedua belah pihak menjadi lebih sederhana. Para pelamar pekerjaan juga dapat 

mendaftarkan dirinya di lowongan pekerjaan yang sesuai dan sudah disediakan oleh 

perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pelamar kerja untuk 

mengetahui perusahaan apa saja yang ada dan lowongan apa saja yang tersedia sebelum 

acara career expo yang diselenggarakan di UPH dimulai. Dengan adanya sistem 

informasi career expo berbasis website ini diharapkan dapat mempersingkat proses dalam 

mempertemukan perusahaan dan pelamar kerja serta mempermudah proses pelamaran 

kerja pada hari career expo berlangsung.  

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana perancangan sistem informasi yang dapat memfasilitasi 

pengelolaan pelaksanaan career expo berbasis website untuk Universitas 

Pelita Harapan ?  

2. Bagaimana cara mengembangkan website yang dapat menunjang proses 

pelamaran kerja dalam Career Expo ?  

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada pembatasan masalah pembuatan website untuk career expo berbasis 

website terdapat batasan masalah sebagai berikut :  

1. Sistem dapat digunakan oleh admin career center sebagai pengelola data 

utama sedangkan perusahaan dan pelamar kerja sebagai pengguna biasa 

(regular), 

2. Pengguna dari aplikasi yang akan dibuat adalah mahasiswa/i baik UPH 

maupun non-UPH, pihak universitas, dan perusahaan, 

3. Sistem ini dibuat berbasis website menggunakan PHP dan MariaDB, 

4. Sistem akan memfasilitasi dari pembuatan akun, proses melamar kerja 

sampai dengan memberikan informasi komentar interview serta komentar 

disetiap pelamar kerja. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut: 
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1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

1. Untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa/i yang ingin melamar kerja, 

2. Mempermudah pelamar kerja dengan pengisian dokumen-dokumen yang 

dilakukan secara online, 

3. Mempermudah proses pemilihan pelamar kerja bagi perusahaan,  

4. Untuk mempersingkat proses penyebaran informasi lowongan kerja dari 

perusahaan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka beberapa manfaat dari 

penelitian ini adalah untuk mempermudah pencarian kerja di bidang yang diinginkan oleh 

pelamar kerja karena dapat mempersiapkan diri dengan baik dengan melihat profil 

perusahaan terlebih dahulu, manfaat kedua bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang dan minatnya, dan manfaat untuk 

perusahaan bertujuan mempersingkat proses seleksi dalam pemilihan karyawan baru. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pembangunan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini akan dilakukan beberapa tahapan metodologi 

pengumpulan data sebagai berikut :  

a. Wawancara (Interview)  

Metode ini dijalankan dengan cara melakukan interview dengan person in 

charge (PIC) yang terkait lalu menanyakan apa saja yang dibutuhkan untuk 

pembuatan career expo berbasis website ini, alur proses pendaftaran career 

expo, serta hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menyusun penelitian. 

b. Studi Pustaka  

Di dalam metode ini akan dijalankan dengan cara mencari dan mempelajari 

dari sumber melalui buku jurnal, artikel, dan semua yang berhubungan yang 

akan membantu proses penelitian.   
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c. Observasi Lapangan 

Dalam metode ini akan dijalankan dengan cara mengunjungi dan 

mengobervasi career expo yang diadakan oleh Universitas dan pihak lain. 

Observasi yang sudah dilakukan dengan mendatangi beberapa career expo 

diantaranya adalah career expo yang diadakan di Senayan, dan career expo 

yang diadakan oleh Universitas Indonesia.  

1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Pada metodologi pengembangan sistem ini menggunakan agile dengan metode 

SCRUM. Metode ini biasanya digunakan dalam pengelolaan masalah yang ada di suatu 

proyek. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini terdapat beberapa bagian diantaranya adalah 

latar belakang yang menjelaskan mengapa penelitian ini 

dilakukan, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian ini dilakukan, serta 

metodologi penelitian yang digunakan untuk mendukung 

keberhasilan penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab landasan teori berisi tentang teori-teori untuk 

menunjang penelitian ini. 

BAB III SISTEM SAAT INI 

 Pada bab ini akan menjelaskan bagaimana keadaan sistem 

saat ini diantaranya adalah profil, visi dan misi, struktur 

analisis sistem, dan kendala yang dihadapi sistem. 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Pada bab ini akan membahas analisis dan perancangan 

sistem yang akan dibuat. Terdapat beberapa tahap analisis 

diantaranya pembuatan user requirements, pemodelan 

fungsional dan pemodelan struktural. Lalu pada tahap 

perancangan terdiri dari perancangan lapisan manajemen 

data dan perancangan lapisan antarmuka (interface).  

BAB V  PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM 
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Bab ini memberikan penjelasan mengenai tahapan dan juga 

hasil dari proses pengujian dan juga implementasi sistem 

yang sudah dilakukan.  

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN   

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran untuk pengembangan sistem selanjutnya. 

 

 

 

 

 

  


