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ABSTRAK 

Lowongan pekerjaan hingga saat ini masih selalu dicari oleh orang-orang yang ingin mendapatkan pekerjaan atau 

pindah kerja. Proses melamar pekerjaan, psikotes dan wawancara membuthkan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan 

kerjasama antara Lembaga Psikotes dan Perusahaan dalam menjembatani para pencari perja. Integrase sistem 

dikembangan menggunakan metode Software Development Life Cycle Waterfall mampu membentuk prototype yang 

dapat diimplementasikan diberbagai Lembaga Psikologi yang berhubungan dengan psikotest. Sistem dapat 

menyelesaikan permasalahan pencarian pekerjaan, pencarian pekerja, dan memperpendek waktu pencarian, sehingga 

pihak-pihak yang bekerjasama saling diuntungkan. 

 

ABSTRACT 

Job vacancies are still sought after by some people who want to get a job or change jobs. The process of applying for 

a job, psychological test and interview requires quite a long time, because this part is separate management. 

Collaboration between the Psychological Institution and the Company is needed in bridging the search seekers. The 

system integration that was developed using the Software Development Life Cycle Waterfall method was able to form 

a prototype that could be implemented in various Psychological Institutions related to psychology. The system can 

solve the problem of job search, search for workers, and shorten the search time, so that the parties collaborating 

benefit from each other. 
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1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi terutama sistem informasi berbasis komputer saat ini sekamin pesat. 

Semua organisasi kemanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan organisasinya. Sistem Informasi 

mampu mempercepat dan mempermudah fungsi organisasi dalam beraktivitas. Aktivitas berupa 

perencanaan, penerimaan, pelaksanaan, dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien baik dari sisi waktu 

maupun biaya[1].  

Teknologi informasi adalah integrasi antara teknologi, informasi, komputer, dan sistem informasi, dan 

perangkat komputer. Proses yang digunakan untuk komputer dan perangkat untuk membuat, mengubah, 

menyimpan, memproses, mentransmisikan, dan mengambil informasi dengan aman.   

Sistem informasi merupakan kumpulan modul yang saling tberkaitan yang berhubungan dengan tindakan 

melakukan pengumpulan data, merekayasa, menyimpan, serta membagikan data dan informasi dan 

memberikan mekanisme perbaikan untuk memenuhi suatu tujuan. Mekanisme umpan balik yang 

membantu organisasi mencapai tujuan mereka, seperti (library.binus.ac.id) meningkatkan laba atau 

meningkatkan layanan pelanggan[2]. 

Teknologi memainkan peran penting[3] untuk pengembangan, meningkatkan layanan[4] dan kinerja 

karyawan dan akan memberikan positif bagi perusahaan. Sebagian besar perusahaan menggunakan Sistem 



Informasi mengalami  perubahan yang luar biasa, dimana alur kegiatan bekerja secara konsisten dan fungsi 

berjalan dengan baik, sehingga meningkatkan kinerja[5]. 

Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang di kerjakan oleh dua orang ataupun lebih dalam kerangka 

menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati bersama demi mencapai tujuan tertentu dengan 

keuntungan bersama.  

Kerjasama dilakukan oleh banyak organisasi, misalnya kerjasama antara Balai Penelitian Tanaman Pemanis 

dan Serat (Ballitas) dengan pengguna untuk mendorong perbaikan mutu produk penggunanya 

(industri/UKM/masyarakat) dalam menghadapi persaingan[6]. 

Informasi lowongan kerja sangat dibutuhkan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Informasi 

detail sangat dibutuhkan oleh mereka. Namun masih banyak terjadi kesulitan untuk mendapatkan informasi 

tentang lowongan kerja. Disisi lain para pemberi kerja pun mengalami kesulitan dalam mencari tenaga 

kerja yang memenuhi kriteria sesuai yang dibutuhkan. 

Rekruitmen dan proses seleksi yang dilakukan terhadap calon pegawai merupakan titik penting dalam 

penempatan pegawai[7]. Hal ini akan menentukan keberhasilan pegawai tersebut dalam melakukan 

pekerjaan yang sesuai dengan visi, misi, dan kebutuhan organisasi. Psikotes sanga penting dalam 

menelusuri bakat, penempatan pegawai, keperluan promosi serta mengenali kekuatan dan kelemahan 

pegawai. Sehingga membantu organisasidalam melihat apakah karier pegawai dapat dikembangkan lebih 

jauh lagi atau tidak[8]. 

Lowongan pekerjaan dapat dicari dari berbagai aplikasi baik berbasis web[9] maupun berbasis mobile 

dengan mudah. Namun dalam aplikasi tersebut sebagian besar berisi nama-nama perusahaan dan nama 

bagian yang membutuhkan. 

Dalam proses penerimaan calon pegawai perusahaan masih membutuhkan lembaga psikologi untuk 

melaksanakan psikotes terhadap calon pegawai tersebut. Hasil tes akan dikirim secara manual ke 

perusahaan yang meminta.  

Tujuan dari proses seleksi adalah (www.wayanfm.lecture.ub.ac.id) memberikan  rekomendasi diterima atau 

ditolaknya calon pegawai dalam pekerjaan tertentu berdasar kemungkinan calon pegawai berhasil pada 

pekerjaan-pekerjaan tertentu. Proses seleksi akan menilai sebanyak mungkin calon untuk memilih 

beberapa orang yang memenuhi persyaratan pekerjaan yang ditetapkan[10]. Sehingga kepuasan 

perusahaan dan pegawai tercipta[11].  

Kelemahan dalam proses seleksi (www.wayanfm.lecture.ub.ac.id)  tersebut adalah lamanya hasil test, hasil 

test hanya dimanfaatkan oleh satu perusahaan saja. Hasil psikotest biasanya dapat dimanfaatkan selama 

satu tahun. Hasil test ini, dengan demikian harusnya dapat dimanfaatkan untuk melamar di perusahaan 

yang lain.  

Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasma antara lembaga psikologi, perusahaan dan pencari kerja, saling 

berbagi data dan informasi dalam pencari kerja dan mendapat pekerja. 

Lembaga Psikologi psikologi diharapkan menjadi jembatan antara perusahaan dan pencari kerja. Sehingga 

ketiga bagian tersebut dapat mekukan kerjasama dalam mempercepat rekutmen pegawai. Karena Psikologi 

sangat penting dalam tindakan psikologis[12]. Rekrutmen calon pegawai diperlukan penyusunan 

strategi[13], karena pencarian agar didapat pegawai yang matang dari sisi psikologis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem yang mengintegrasikan layanan pencari kerja, 

lembaga psikologi, perusahaan pencari kerja, sehingga mudah dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

mencari dan mendapatkan tenaga kerja secara cepat. 



2. METODE PENELITIAN  
2.1. Teknik dan Pengumpulan Data 

Wawancara 

Proses wawancara ini meliputi Lembaga Tes Psikologi, Perusahaan dan Pelamar kerja untuk menggali 

secara detail[7] informasi dan kebutuhan yang digunakan dalam membangun aplikasi lowongan kerja. 

Namun karena pengelola utama adalah Lembaga Psikologi, maka wawancara paling banyak dengan pihak 

Lembaga Tes Psikologi. 

  

2.2. Metode waterfall 

Metode penelitian menggunakan software life cycle development [14] (SDLC) waterfall[15] pendekatan 

secara sistematis dan sekuensial mulai tahap requirment sampai maintenance.  

 

Gambar 2.1. Metode Water Fall 

1. Analisis Kebutuhan  

a. Pada tahap ini dilakukan studi pustaka dan analisis mengenai kebijakan, prosedur yang 

digunakan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait 

b. Analisa kebutuhan perangkat lunak 

2. Membangun desain sistem yang mengintegrasikan 

3. Melakukan pengujian fungsi sistem 

4. Melakukan implementasi 

 

2.3. Pengujian dan Kesimpulan 

Pengujian dilakukan untuk menguji apakah sistem telah berjalan dengan baik, dimana data yang diinput 

dan dicetak tidak mengalami kesalahan. Serta dilakukan wawancara untuk mengetahui kesiapan apakah 

alikasi dapat diimplementasikan atau tidak. 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 



Dalam menganalisa kebutuhan  dan alur pross berdasarkan hasil warancara didesain alur proses yang 

terdiri dari Pelamar, Psikotest dan Perusahaan. Pelamar melakukan registtrasi, pembayaran dan 

mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan perusahaan dan lembaga psikotest. Setelah proses upload 

selesai Pelamat mendapatkan pemberitahuan untuk melakukan test psikotest. Setelah psikotest selesai dan 

diumumkan diterima maka Pelamat berhak untuk mendapatkan hak akses untuk mencari perusahaan yang 

diinginkan. 

Perusahaan dapat melakukan registrasi, dan mengupload bukti kerjasama ke sistem. Setelah itu 

Lembaga melakukan approval masuk dalam golongan mana perusahaan tersebut. Setelah diterima 

perusahaan dapat melakukan pencarian pelamar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Perusahaan dapat mencari pelamar yang sesuai kriteria dan Pelamar dapat melakukan pencarian dan 

melamar di perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan.. setelah terjadi kesepakatan maka Pelamar 

dapat melakukan wawancara secara pribadi ke Perusahaan. Setelah wawancara maka perusahaan dapat 

menerima Pelamar. Jika pelamar ditolak Pelamar dapat melakukan pencarian di perusahaan lagi. Diagram 

alur seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.1.Diagram alur sistem lowongan pekerjaan 

3.1. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Dalam penelitian ini aplikasi dibangung dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP5 dan HTML5, 

serta menggunakan database MySql. Database server mysql digunakan untuk semua proses. 

Aplikasi berbasis web ini dapat dijalankan mengunakan model jaringan intranet maupun internet dengan 
menggunakan IP local dan global pada server. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan ini 

adalah: 
a. Centos 4 OS : operating system berbasis linux yang digunakan untuk server OS 

b. Apache: apache digunakan serbagai server web  

c. Mysql: database server berbasis opensource yang digunakan untuk menyimpan data temporary 
d. PHP dan HTML: bahasa pemrograman berbasis script  yang digunakan untuk menginput, 

mengolah, dan melaporkan hasil. 
 



3.2. Desain Sistem 

Desain Use Case Diagram (UCD) dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana tiap obyek melakukan 

pekerjaan yang masuk dalam sistem. Pelamar melakukan pekerjaan didalam sistem dengan melakukan 

login, upload berkas, mencari lowongan yang ditawarkan perusahaan, dan melakukan wawancara jika 

diterima. Lembaga Psikologi melakukan login, melakukan approval dari setiap transaksi baik dari Pelamar 

maupun dari Perusahaan. Perusahaan melakukan login dan melakukan pembayaran, melakukan approval 

dari Pelamar, melakukan pencarian Pelamar yang memenuhi kriteria untuk dipanggil, dan yang terakhir 

melakukan wawancara dengan Pelamar. Desain UCD seperti pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3.2. Use Case Diagram (widuri.raharja.info) Lowongan Kerja 

3.3. Desain database 

Desain database menggunakan konsep normalisasi data dengan tingkat normal 3NF. Setiap table akan 

berelasi dengan table lain, sehingga data dari semua table dapat ditampilkan dengan model relasional 

dengan baik. Table pencari kerja akan berelasi dengan speskerja, pencari kerja berelasi dengan lamaran, 

lamaran berelasi dengan status lamaran, lamaran berelasi dengan lowongan, lowongan berelasi dengan 

dataperusahaan, lowongan berelasi dengan lokasi, dataperusahaan berelasi dengan user, user berelasi 

dengan pesan kuota, user akan berelasi dengan hist_kredit, pesankuota berelasi dengan keltambahkuota. 

Relasi table terlihat pada gambar dibawah ini. 



 

Gambar 3.3. Desain Database Lowongan Kerja 

 

3.4. Desain Hak Akses Perusahaan 

Keanggotaan perusahaan dalam sistem lowongan kerja dibagi menjadi 3 bagian yaitu Regoler, VIP dan 

Premium, dengan hak sakses seperti pada table dibawah ini. 

Tabel 3.1. Keanggotaan Perusahaan 

Keterangan 

Kegitan 

Regular VIP Premium 

Lihat Hasil 

test 

Tidak bisa sama 

sekali 
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Data diri: HANYA (ID, Tempat 

tanggal lahir, pekerjaan terakhit) 
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Pekerjaan  
Skill  

Data diri: HANYA (ID, 

Tempat tanggal lahir, 
pekerjaan terakhit) 

 Pendidikan, pekerjaan 
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3.5. Implementasi 

Gambar dibawah ini merupakan tampilan awal, website lowongan kerja sebelum user melakukan registrasi 

Pelamar dapat melakukan registrasi ke sistem, dan melakukan login untuk mendapatkan layanan lebih 

lanjut.  

 

Gambar 3.4 tampilan awal 

Menu-menu dalam admin terdiri dari beberapa proses, view, list user pelamar, list pelamar aktivasi, 

perusahaan, lowongan, input berisi input perusahaan terlihat pada gambar… 

. 

 

 
 

Gambar 3.5.  menu admin 

Generator digunakan untuk melakukan generate user yang akan dibagian setelah pelamat melakukan test, 

pelamar yang telah melakukan test akan mendapatkan userid  terlihat pada gambar…. yang akan 

digunakan untuk mengupload semua data diri yang digunakan untuk proses lamaran 

 

Gambar 3.6 Generator user pelamar 



Tampilan di perusahaan terdiri dari edit perusahaan, kredit info, input lowongan, lamaran yang terdiri dari 

lamaran yang masuk dan yang di approv. Edit perusahhaan digunakan untuk mengedit profile perusahaan. 

Kredit info adalah menu untuk melihat berapa poin yang telah digunakan oleh perusahaan dalam melihata 

data diri pelamar, hingga download berkas pelamar. Input lowongan digunakan untuk menginput lowongan 

pekerjaan.  

Tampilan dibagian pelamar berisi lowongan, lamaran datadiri dan resume diri. Lowongan digunakan untuk 

melihat semua lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Menu  lamaran akan menampilkan 

lamaran dengan status diterima dan lamaran dengan status terkirim. Menu  data diri berisi edit datadiri, 

input sejarah pendidikan, input kecakapan/keahlian. Menu resume diri berisi semua data diri yang telah 

terinput yang terlihat seperti gambar dibawah ini 

 

 

Gambar 3.7 Tampilan dibagian Pelamar 

 

 

3.6. Pengujian 

Pengujian program dilakukan oleh Lembaga Psikotest, Perusahaan dan Pelamar. Pengujian dilakukan 

dengan pengujian menginputkan, edit, hapus, dan laporan data, serta melakukan klik tombol di berbagai 

tempat yang dimungkinkan terjadi kesalahan data.  Penginputan data dengan berbagai tipe atau karakter 

data secara acak. Pengujian ini untuk mencari kesalahan data yang tersimpan dan data laporan berupa 

pdf.  

Dari hasil pengetesan dilakukan wawancara tentang kemudahan dan kemungkinan imlementasi di berbagai 

lembaga psikologi. Wawancara dilakukan setelah pengembangan aplikasi lowongan kerja selesai. 

Wawancara berisi tentang kemudahan login, kemudahan menginput data, kemudahan membuat laporan, 

kemudahan melakukan pelacakan data, kemudahan melakukan komunikasi yang berhubungan dengan 

proses lowongan kerja. Bahwa sistem aplikasi lowongan kerja dilakukan dengan mudah. 

 

4. KESIMPULAN 

Sistem lowongan kerja dapat mengintegrasikan kepentingan bersama antara Pelamar, Perusahaan dan 

Lembaga Psikotes. Dengan melakukan integrasi sistem permasalahan waktu dalam mencari pekerja dapat 

diselesaikan dengan cepat, proses pencarian lowongan pekerjaan dengan keahlian khusus dapat dilakukan 



dengan cepat dan mudah. Perusahaan tidak perlu lagi melakukan psikotes, karena sudah memilih dan 

mendapatkan calon yang sesuai dengan kriteria perusahaan. 

Sistem dapat diimplementasikan di berbagai lembaga psikologi yang berhubungan dengan layanan pencari 

kerja apabila pelamar, perusahaan dan lembaga psikologi memiliki kesepakatan bersama. 
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