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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Perekrutan karyawan adalah usaha dari setiap perusahaan untuk 

mendapatkan calon pekerja yang sesuai dengan kualifikasi dan standar yang 

telah ditetapkan perusahaan untuk mengisi lowongan pada perusahaan terkait. 

Setiap pelamar selanjutnya akan melakukan proses seleksi sampai perusahaan 

memutuskan layak atau tidak pelamar tersebut menempati posisi yang 

ditentukan.  

Job Fair merupakan cara perekrutan karyawan yang banyak diminati  oleh 

para pencari kerja. Selain dapat melihat banyak perusahaan membuka 

lowongan kerja, pada event job fair juga langsung melakukan serangkaian 

proses seleksi pada hari ketika job fair itu di gelar. Metode perekrutan seperti 

ini mengharuskan calon pelamar datang langsung ke lokasi pembuka 

lowongan kerja untuk melakukan serangkaian proses seleksi. Seperti halnya di 

kota Solo juga masih menggunakan cara manual untuk menginformasikan 

lowongan kerja dan melakukan proses perekrutan karyawan. Hal ini 

cenderung membuat pelamar kerja jenuh untuk mengantri dan kadang kala 

masih harus menunggu panggilan selanjutnya dari perusahaan setelah mereka 

mengajukan lamaran pekerjaan. Biaya yang harus dikeluarkan perusahaan 

setiap kali melakukan perekrutan karyawan juga tidak sedikit. 
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Oleh karena itu, penulis mencoba untuk merubah sistem yang sebelumnya 

masih manual menjadi sistem online dalam hal lowongan kerja sampai 

perekrutan karyawan. Penulis membuat sebuah web services yang akan 

melakukan serangkaian proses dari membuka lowongan kerja, setelah itu jika 

sudah ada pelamar yang berminat web ini akan memproses seperti halnya 

melakukan proses seleksi calon karyawan sampai mendapatkan calon yang 

sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan perusahaan. Calon pelamar tidak 

perlu datang ke lokasi untuk melakukan proses perekrutan. Cukup dengan 

mengirimkan syarat-syarat melalui web services ini, maka selanjutnya tinggal 

mengikuti tahap-tahap tes kerja yang telah dibuat oleh sistem. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada bisa dirumuskan suatu permasalahan 

yaitu bagaimana membuat sebuah  sistem yang tepat untuk membantu 

perusahaan menginformasikan lowongan kerja dan melakukan perekrutan 

karyawan mulai dari pendaftaran sampai proses tes tertulis secara online.  

 

C. Batasan Masalah 

Seiring dengan kemampuan penulis yang terbatas untuk  mendapatkan 

informasi materi, agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan maka 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut 
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a. Web service memuat lowongan kerja khusus perusahaan se-Kota Solo. 

(Studi Kasus 1 perusahaan). 

b. User hanya dapat melamar pekerjaan jika sudah mendaftar pada web 

service dan melengkapi berkas-berkas. 

c. Lowongan pekerjaan diposting oleh admin perusahaan masing-masing. 

d. Web service melakukan proses perekrutan mulai dari  melamar,  

mengirim berkas, sampai tes tertulis yaitu Tes Pengetahuan Umum 

(TPU) secara online. 

e. Web service tidak dapat memberikan layanan tes kepribadian dan tes 

lisan atau wawancara secara online. 

f. Web service dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

html5, Javascript dan database MySql.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah simulasi web services 

untuk membantu perusahaan dalam melakukan perekrutan karyawan 

dengan metode online sehingga waktu dan biaya yang diperlukan akan 

lebih sedikit dan tidak terbatas pada letak geografis. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam pelaksanaan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi 

manfaat antara lain : 
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a. Web services ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk memberikan 

informasi lowongan kerja. 

b. Web services ini mempermudah calon pencari kerja untuk melamar 

pekerjaan di kota Solo tanpa harus datang langsung ke Solo. 

c. Melalui web service  ini proses perekrutan karyawan akan menjadi 

lebih menghemat tenaga dan biaya perusahaan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan 

skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. 

Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB  I    PENDAHULUAN 

Bab I mendeskripsikan mengenai latar belakang  

masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat 

dan sistematika penulisan.  

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II meliputi : 

a. Telaah Penelitian (hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang diakukan) 

b. Landasan Teori (teori-teori yang mendasari pembahasan 

secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model 

matematis yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah yang diteliti. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab III diuraikan tentang gambaran obyek penelitian analisis 

permasalahan yang ada, dimana masalah-masalah yang muncul 

akan diselesaikan melalui penelitian. Laporan rancangan 

terhadap penelitian yang dilakukan, baik perancangan  secara 

umum dari system yang dibangun maupun perancangan yang 

lebih spesifik. 

Agar sistematis , Bab Metode Penelitian meliputi : 

a. Waktu dan Tempat. 

b. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan web. 

c. Alur Penelitian (dilengkapi dengan flow chart / Diagram 

Alir) 

 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian. Agar 

tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam: 

a. Studi Kelayakan Web Service. 

b. Pengujian Web Service. 

c. Implementasi Web Service. 

d. Perawatan Web Service. 

 

BAB V  PENUTUP  

Bab V berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang 

telah dilakukan. 

 


