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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kita sebagai manusia memerlukan sesuatu yang terlihat menarik dan bisa didapatkan 

dengan instan[1] apalagi didunia teknologi yang semakin maju ini dimana kita bisa mendapatkan 

sesuatu yang bisa didapatkan secara instan contohnya Google Translate dimana dulu kita 

menerjemahkan melalui kamus Inggris – Indonesia/Idonesia – Inggris dan kita mencari perkata 

yang ingin diterjemahkan tetapi sekarang kita bisa mengandalkan teknologi google translate lebih 

instan dicari kata-kata yang ingin diterjemahkan serta kita juga bisa menerjemahkan per kalimat 

maupun per paragraf meskipun seringkali terjemahannya tidak sepenuhnya benar dalam 

penempatan kata dalam kalimat tersebut. 

Curriculum Vitae atau yang sering kita sebut dengan CV yang kita temui dalam dunia kerja 

dimana format CV mencerminkan individu pekerja dan prestasi profesional pekerja dimana CV 

diperlukan dalam pencarian kerja sebagai dokumen untuk melihat daftar hidup pekerja serta 

digunakan dalam pendaftaran organisasi kepanitiaan dalam area kampus[2][3]. Ketika kita masuk 

ke dunia kerja dimana kita membutuhkan CV dengan desain yang menarik untuk diperhatikan 

oleh manager perusahaan dan membantu untuk mengetahui kekreatifan dalam pemilihan 

tampilan. Pengalaman itu sudah penulis dapatkan ketika mendaftar magang penulis yang 

dikatakan dekat dengan teknologi harus membuat sebuah desain CV yang menarik untuk dilihat. 

Namun, desain CV yang penulis dapatkan begitu mengecewakan dan susah untuk di edit karna 

hanya bisa di edit melalui Microsoft word dan ada field yang tidak perlukan jadinya desain CV 

kelihatan jelek. 

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik membantu mahasiswa yang 

membutuhkan desain CV yang menarilk sesuai tampilan yang mereka inginkan dan mereka bisa 

mendapatkan secara instan apa yang mereka inginkan dan dapatkan secara tidak langsung penulis 

sebagai programmer/developer memudahkan pengguna untuk membuat CV sesuai keinginan 
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pengguna tanpa perlu mencari tampilan dan mendownload tampilannya serta mengeditnya 

melalui Microsoft word. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang didapatkan diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang akan diangkat yaitu :  

“Bagaimana membuat suatu aplikasi berbasis web untuk menyediakan tampilan menarik 

dan bermanfaat bagi pengguna?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Membuat sebuah aplikasi CV berbasis web yang menyediakan template yang 

menarik yang dapat dipilih oleh pengguna. 

2. Membantu pengguna untuk mempermudah dalam membuat tampilan CV. 

3. Membuat sebuah aplikasi berbasis web untuk penyediaan tampilan CV.  


