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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Setiap universitas pasti ingin membentuk para mahasiswa yang berprestasi dan 

berhasil di masa yang akan datang. Universitas ingin memberikan dukungan penuh 

terhadap para mahasiswa mereka saat masih menjalani proses perkuliahan dan bahkan 

setelah lulus dan menjadi alumni. Dukungan universitas untuk para alumni mereka 

setelah lulus akan membantu para alumni mereka saat memasuki dunia kerja. Setiap 

universitas harus menjaga relasi yang baik dengan alumni mereka. Setiap universitas 

memiliki upayanya masing-masing untuk terus bisa membantu para alumni mereka guna 

menjaga relasi mereka. 

Alumni relationship management merupakan sebuah upaya yang dilakukan 

universitas untuk membangun dan menjaga relasi dengan alumni mereka. Alumni 

relationship management merupakan hal yang penting karena relasi yang baik antara 

universitas dengan alumninya dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak. 

Dukungan yang diberikan universitas pada alumni akan meningkatkan nama baik 

universitas tersebut. Alumni juga dapat berkontribusi terhadap universitas mereka dengan 

berbagai cara seperti memberikan sumbangan, menjadi pembicara dalam acara, dan 

sebagainya. [1] 

Universitas Pelita Harapan adalah salah satu kampus yang memberikan alumni 

mereka banyak keuntungan setelah lulus. UPH menyediakan website alumni untuk 

digunakan para alumni mereka dalam mencari pekerjaan atau untuk mencari informasi 

terkini mengenai UPH. UPH menyediakan UPH card kepada para alumni mereka yang 

memungkinkan mereka menerima berbagai keuntungan. Akan tetapi proses yang 

dilakukan UPH untuk menyebarkan lowongan pekerjaan yang diterima dari perusahaan 

lain masih manual sehingga memakan waktu yang lama. Setelah mengadakan wawancara 

(Lampiran A) dengan pihak Career Center UPH, ditemukan masalah yang terjadi yaitu 

prosedur yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan 

mereka memakan waktu yang lama karena setiap perusahaan diharuskan mengisi formulir 

kesepakatan, informasi lowongan pekerjaan, company profiles, dan melakukan 

pembayaran secara manual. Saat ini sistem yang dimiliki oleh career center UPH tidak 

memungkinkan mereka untuk melihat data lengkap seputar aktivitas yang terjadi pada 

website mereka. 
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Pada sistem saat ini UPH sudah menyediakan informasi lowongan kerja dan 

membagikan informasi acara terkini pada website alumni UPH secara umum. Akan tetapi 

website ini masih memiliki beberapa kendala. Sesuai observasi, website masih memiliki 

kendala teknis seperti fitur forgot password yang tidak bekerja. Pengguna juga tidak 

memerlukan akun untuk melihat  lowongan sehingga lowongan dapat dilihat oleh siapa 

saja. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: 

1) pihak alumni UPH mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dan 

menemukan pekerjaan yang cocok dengan latar belakang mereka.; 

2) masalah yang muncul bagi pihak Career Center UPH adalah proses sebuah 

perusahaan melakukan penyebaran lowongan kerja yang dilakukan dalam 

website masih bersifat manual, mulai dari pengisian formulir, pengisian lembar 

persetujuan, hingga pengecekan company profiles. Sama juga dengan para 

alumni, dimana mereka tidak bisa mendaftarkan diri pada lowongan pekerjaan 

melalui website. Masalah lain yang timbul adalah tidak memungkinkannya 

pengguna untuk membuat akun mereka dan tidak visualisasi data dari aktivitas 

pada website. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ada, ruang lingkup masalah yang akan dibahas adalah 

sebagai berikut: 

1) sistem dirancang khusus untuk Universitas Pelita Harapan; 

2) sistem yang dirancang adalah sistem berbasis web yang akan dirancang 

menggunakan PHP dan MySQL; 

3) sistem yang dirancang tidak memiliki fitur pengecekan pembayaran secara 

otomatis. 

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 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) mempermudah pengguna untuk bisa mendapatkan lowongan pekerjaan yang 

sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka dan melakukan pendaftaran; 

2) mempersingkat prosedur pemasangan lowongan kerja dengan pengisian 

dokumen-dokumen yang dilakukan secara online  dan dilakukan dalam sistem 

yang sama; 

3) memberikan laporan progress status para pendaftar kepada pihak UPH; 

4) memungkinkan pengguna membuat akun mereka sendiri dengan masa aktif 

sesuai dengan paket yang mereka ambil; 

5) memberikan laporan secara real-time untuk pihak Career Center. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Sistem yang dirancang ini diharapkan dapat membantu alumni untuk mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan keahlian mereka serta membantu perusahaan 

untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dan berkompeten dengan bidang kerja 

mereka. Sedangkan bagi pihak Career Center UPH sistem ini diharapkan dapat 

membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian sistem ini, ada dua tahap metodologi penelitian yang 

harus dilalui yaitu metode pengumpulan data dan metodologi pengembangan sistem. 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1) melakukan studi lapangan di UPH untuk mendapatkan informasi terkait alumni 

dan Career Center UPH; 

2) melakukan wawancara dengan staf Career Center UPH untuk mengidentifikasi 

kebutuhan yang mereka butuhkan terkait sistem yang akan dirancang; 

3) melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi terkait teori-teori 

yang digunakan serta mengenai sistem yang akan membantu dalam pembuatan 

aplikasi. 
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1.5.2 Metodologi Pengembangan Sistem 

Metodologi pengembangan sistem yang akan digunakan adalah Rapid Application 

Development (RAD) dengan metode prototyping. Metodologi RAD digunakan karena 

waktu pengerjaan yang singkat dan terbatas serta dibutuhkan keterlibatan pengguna serta 

perancang sistem ini agar dapat menciptakan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna 

dan dapat bermanfaat ke depannya.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini terbagi menjadi enam bab dan disusun dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

Bab I  Pendahuluan  

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir 

Bab II  Landasan Teori 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan 

perancangan sistem dalam tugas akhir ini. 

Bab III Sistem Saat Ini  

Bab ini akan menjabarkan analisa sistem saat ini beserta hambatan yang dihadapi. 

Bab IV  Analisis Dan Perancangan Sistem Usulan 

Bab ini membahas tahap perencanaan, analisis, dan perancangan sistem yang akan dibangun. 

Tahap ini terdiri dari pengumpulan user requirement dan pemodelan sistem menggunakan 

activity diagram, use case diagram, class diagram, serta tahap perancangan table relationship 

diagram dan interface. 

Bab V   Pengujian Dan Implementasi Sistem  

Bab ini membahas mengenai pelaksanaan implementasi dan pengujian.  

Bab VI   Kesimpulan Dan Saran  

Bab ini membahas mengenai kesimpulan akhir dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk 

pengembangan selanjutnya.  
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