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kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan 

hidupnya. Saat ini banyak lulusan universitas yang bekerja tidak sesuai dengan 

jurusan yang di tekuni, pertumbuhan angkatan kerja baru rata-rata sekitar 2 juta 

orang atau sekitar 37%. Oleh karena sulitnya mencari informasi lowongan kerja 

maka perlu dibuat sebuah aplikasi penyedia jalur kerja yang dapat 

menghubungkan antara perusahaan dengan alumni sebuah universitas. 

Pengembangan Sistem Informasi penyedia Jalur Kerja ini dibangun dengan 

menggunakan metode rekayasa perangkat lunak yaitu Metode Prototype dengan 

menggunakan bahasa pemrograman PHP, Framework Laravel dan MySQL 

sebagai database. Hasil akhir dari pengembangan sistem Informasi Penyedia Jalur 

Kerja ini berupa Website yang dapat menghubungkan antara perusahaan dan 

alumni. Berdasarkan pengujian dengan mengunakan metode blackbox testing 

didapat hasil uji 9 fitur berhasil dibuat dan sistem telah di uji dengan metode 

pengujan User Acceptance Test (UAT) yang memiliki 3 kategori yaitu kemudahan 

pengguna, ketepatan informasi dan apresiasi pengguna dengan hasil uji yang 

mendapatkan nilai sangat baik. 

 

Kata kunci : Sistem Informasi Penyedia Jalur Kerja, Metode prototype, PHP, 

Laravel, MySQL. 
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ABSTRACT 

WORKLINE PROVIDER INFORMATION SYSTEM WITH LARAVEL 

FRAMEWORK 

to fulfill various kinds of needs. Currently, there are many university graduates 

who work not in accordance with the majors in their fields, the growth of the new 

workforce is an average of about 2 million people or about 37%. Because of the 

difficulty of finding job vacancies, it is necessary to make an application that 

provides a work path that can connect companies and alumni of a university. The 

development of the Information System provider of the Work Path was built using 

software engineering methods, namely the Prototype Method using the PHP 

programming language, Laravel Framework and MySQL as the database. The 

final result of the development of the Work Track Provider Information system is 

a website that can connect companies and alumni. Based on testing using the 

blackbox testing method, the test results obtained 9 features were successfully 

created and the system has been tested using the User Acceptance Test (UAT) 

method which has 3 categories, namely user convenience, information accuracy 

and user appreciation with test results that get very good scores. 

 

Keywords: Information System for Work Path Providers, Prototype Method, PHP, 

Laravel, MySQL. 
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Work is an activity that must be carried out by everyone for the sake of survival or 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi 

kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. 

Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, 

karena kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan tidak bisa di 

tunda-tunda. 

Saat ini banyak lulusan universitas yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang di 

tekuni, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pertumbuhan angkatan 

kerja baru rata-rata sekitar 2 juta orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 37% angkatan 

kerja yang bekerja sesuai dengan jurusan pendidikan yang ditekuni. Artinya sebanyak 

63% orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan jurusannya[1]. 

Kesulitan dalam pencarian informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan minat atau 

keinginan sering dialami para alumni. Oleh karena itu perlu dibuat sebuah aplikasi 

penyedia jalur kerja yang dapat menghubungkan antara perusahaan dengan alumni 

sebuah universitas. Aplikasi ini dibuat agar para alumni bisa mengisikan data diri dan 

data pekerjaan di bidang yang diinginkan dan akan menerima informasi berupa email jika 

ada perusahaan yang membuka lowongan di bidang tersebut. 

Jadi sistem yang akan dirancang adalah sebuah sistem informasi penyedia jalur kerja 

berbasis website dengan framework laravel 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang didapat adalah Bagaimana 

membuat aplikasi penyedia jalur kerja berbasis website dengan framework laravel untuk 

mempermudah alumni menerima informasi lowongan pekerjaan 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan laporan akhir ini adalah untuk membuat aplikasi penyedia jalur kerja berbasis 

website dengan framework laravel yang bertujuan untuk mempermudah alumni 

Universitas Lampung menerima informasi lowongan pekerjaan. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah hanya menyediakan fitur input lowongan oleh 

perusahaan dan pendaftaran lowongan untuk mahasiswa/alumni, proses seleksi berkas 

dilakukan diluar system. 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai masalah yang akan dibahas 

dalam laporan ini, maka sistematika laporan dibagi menjadi 6 bab, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, waktu dan tempat kerja praktik, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini membahas tentang dasar teori yang berfungsi sebagai sumber dalam 

memahami permasalahan yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan, sistem informasi 

yang akan di bangun, dan metode yang digunakan dan perangkat lunak yang digunakan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Dalam bab ini membahas tentang analisis kebutuhan perangkat lunak, dan perancangan 

perangkat lunak. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil implementasi, analisis kinerja perangkat lunak, dan 

analisis kesesuaian dengan landasan teori. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan tentang tugas akhir yang telah dibuat dan saran – saran sebagai 

masukan untuk masa mendatang. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Internet 

Internet adalah keseluruhan jaringan komputer yang saling terhubung satu sama 

lain. Beberapa komputer – komputer yang saling terhubung di dalam jaringan ini 

menyimpan dan juga memiliki beberapa file yang bisa diakses dan digunakan, 

seperti halaman web, dan juga data lainnya yang bisa digunakan dan juga diakses 

oleh berbagai komputer yang saling terhubung dengan Internet[2]. 

Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang saat ini berkembang pesat 

dari berbagai macam kepentingan bisnis, pendidikan, hingga ke dalam jaringan 

pemerintahan yang dapat saling berhubungan satu sama lain, di mana dengan 

jumlah penggunanya bisa berkembang melebihi dari 200 negara[3]. 

Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung satu 

sama lain secara fisik dan juga memiliki kemampuan untuk membaca dan 

menguraikan berbagai protokol komunikasi tertentu yang sering dikenal dengan 

istilah Transmission Control Protocol (TCP) serta Internet Protocol (IP)[4]. 

Beberapa definisi di atas menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan internet, 

dapat disimpulkan pula, bahwa internet merupakan jaringan komputer yang 

saling terhubung satu sama lain sehingga dapat berkomunikasi satu dengan 

lainnya. 
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Internet memiliki banyak fungsi penting untuk setiap orang. Internet memiliki 

fungsi yang mendasar. 

Internet sebagai suatu jaringan global yang terdapat di dalam jaringan komputer. 

Jadi, internet tak ubahnya merupakan sebuah jaringan global yang terdiri atas 

beberapa jaringan komputer, yang bisa diakses di mana saja[5] 

2.2. Bahasa Pemrograman PHP 

PHP adalah Bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk 

membuat halaman web yang dinamis. Karena PHP merupakan server-side 

scripting, sintaks dan perintah-perintah PHP akan diesksekusi di server 

kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser dengan format HTML[6]. 

PHP atau singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor merupakan bahasa skrip 

yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi bersifat server-side. PHP termasuk 

dalam open source product, sehingga source code PHP dapat diubah dan 

didistribusikan secara bebas[7]. 

2.3. MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal dan banyak 

digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai 

sumber dan pengolahan datanya. 

MySQL merupakan database yang pertama kali didukung oleh bahasa 

pemrograman script untuk internet (PHP dan Perl). MySQL dan PHP dianggap 

sebagai pasangan software pembangun aplikasi web yang ideal. MySQL lebih 

sering digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web, umumnya 

pengembangan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman script PHP[8]. 
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2.4. HTML 

HTML adalah bahasa pemformatan teks untuk dokumen-dokumen pada jaringan 

komputer yang sering disebut sebagai world wide web[6]. HTML merupakan 

salah satu format yang digunakan dalam pembuatan dokumen atau aplikasi yang 

berjalan di halaman web[5]. HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk 

menulis halaman web, biasanya menggunakan extensi .htm, .html atau .shtml[9]. 

2.5. CSS 

Sama halnya styles dalam aplikasi pengolahan kata seperti Microsoft Word yang 

dapat mengatur beberapa style, misalnya heading, subbab, bodytext, footer, 

images, dan style lainnya untuk dapat digunakan bersama-sama dalam beberapa 

berkas (file). Pada umumnya CSS dipakai untuk memformat tampilan halaman 

web yang dibuat dengan bahasa HTML dan XHTML[9]. 

 

2.6. Laravel Framework 

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis dibawah lisensi MIT, 

dibangun dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah 

pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang 

untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya 

pengembangan awal dan biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan  

pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan menyediakan sintaks yang ekspresif, 

jelas dan menghemat waktu. 
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MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi 

logika dari presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen- 

komponen aplikasi, seperti : manipulasi data, controller, dan user interface. 

1. Model, Model mewakili struktur data. Biasanya model berisi fungsi-fungsi 

yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data seperti 

memasukkan data ke basis data, pembaruan data dan lain-lain. 

2. View, View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. Bisa 

dikatakan berupa halaman web. 

3. Controller, Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan 

view. 

Berikut adalah fitur yang dapat membuktikan keunggulan dari penggunaan 

laravel di bandingkan dengan tanpa menggunakan framework. 

 Bundles, yaitu sebuah fitur dengan sistem pengemasan modular dan 

tersedia beragam di aplikasi. 

 Eloquent ORM, merupakan penerapan PHP lanjutan menyediakan metode 

internal dari pola “active record” yang menagatasi masalah pada hubungan 

objek database. 

 Application Logic, merupakan bagian dari aplikasi, menggunakan 

controller atau bagian Route. 

 Reverse Routing, mendefinisikan relasi atau hubungan antara Link dan 

Route. 

 Restful controllers, memisahkan logika dalam melayani HTTP GET and 

POST. 
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 Class Auto Loading, menyediakan loading otomatis untuk class PHP. 

 View Composer, adalah kode unit logikal yang dapat dieksekusi ketika 

view sedang loading. 

 IoC Container, memungkin obyek baru dihasilkan dengan pembalikan 

controller. 

 Migration, menyediakan sistem kontrol untuk skema database. 

 Unit Testing, banyak tes untuk mendeteksi dan mencegah regresi. 

 Automatic Pagination, menyederhanakan tugas dari penerapan 

halaman[10]. 

2.7. Bootstrap 

Bootstrap merupakan sebuah framework css yang memudahkan pengembang 

untuk membangun website yang menarik dan responsif. Tidak konsistensinya 

terhadap aplikasi individual membuat sulitnya untuk mengembangkan dan 

pemeliharaannya. Bootstrap adalah css tetapi dibentuk dengan LESS  (Leaner 

Style Sheets), sebuah pre-prosessor yang memberi fleksibilitas dari css biasa. 

Bootstrap memberikan solusi rapi dan seragam terhadap solusi yang umum, tugas 

interface yang setiap pengembang hadapi. Bootstrap dapat dikembangkan dengan 

tambahan lainnya karena ini cukup fleksibel terhadap pekerjaan design 

butuhkan[11]. 

2.8. Javascript 

Javascript adalah bahasa scripting yang popular di internet dan dapat bekerja di 

sebagian besar browser populer seperti Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, 

Netscape dan Opera. Kode Javascript dapat disisipkan dalam halaman web 

menggunakan tag SCRIPT[12]. 
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Beberapa hal tentang Javascript : 

1. Javascript didesain untuk menambah interaktif suatu web. 

2. Javascript merupakan sebuah bahasa scripting. 

3. Bahasa scripting merupakan bahasa pemograman yang ringan. 

4. Javascript berisi baris kode yang dijalankan di komputer (web browser). 

5. Javascript biasanya disisipkan (embedded) dalam halaman HTML. 

6. Javascript adalah bahasa interpreter (yang berarti skrip dieksekusi tanpa 

proses kompilasi). 

Setiap orang dapat menggunakan Javascript tanpa membayar lisensi. 

2.9. Use Case Diagram 

Use case adalah suatu pola atau gambaran yang menunjukan kelakuan atau 

kebiasaan sistem. Use case diagram digunakan untuk penggambaran use case 

statik dari suatu sistem. Use case menjelaskan apa yang dilakukan sistem (atau 

subsistem) tetapi tidak tidak menspesifikasikan cara kerjanya[13] 

Gambar 1 Use case diagram 
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Gambar 1 menunjukan contoh usecase diagram yang menggambarkan hubungan 

actor dengan aksi yang dapat dilakukan oleh aktor tersebut. 

2.10. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram adalah suatu komponen - komponen himpunan 

entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut yang 

mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang ditinjau [14]. 

 

Gambar 2 Entity Relationship Diagram 

Gambar 2 menunjukan contoh Entity Relationship Diagram yang menggambarkan 

relasi antar entitas yang memiliki atribut masing-masing. 

2.11. Metode Prototyping 

Metode Prototype merupakan satu metode dalam pengembangan perangkat lunak, 

metode ini merupakan suatu paradigma baru dalam pembuatan atau 

pengembangan perangkat lunak. Metode ini adalah evolusi dalam dunia 

pengembangan atau pembuatan perangkat lunak, metode ini juga merevolusi 

metode pengembangan atau pembuatan perangkat lunak yang lama, yaitu sistem 

sekuensial yang biasa dikenal dengan nama Metode Waterfall. Dalam metode 

prototype/prototyping, perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentikan 

kepada klien, dan klien tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan 
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masukan dan kritikan, sehingga software yang dihasilkan sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perubahan perangkat lunak dapat dilakukan 

berkali-kali hingga dicapai kesepakatan bentuk dari software yang akan 

dikembangkan. 

 

Gambar 3 Metode Prototyping 

Gambar 3 menunjukan tahapan dalam metode Prototyping yang berawal dari 

communication – quick plan – modeling quick design - construction of prototype- 

deployment delivery feedback dan terus berulang sampai didapatkanya 

kesepakatan hasil yang sesuai dengan kebutuhan client. 

Tahapan model prototype dapat dijabarkan sebagai berikut : 

A. Communication 

Pada tahap ini, pengembang dan masyarakat bertemu dan mendefinisikan 

keseluruhan perangkat lunak yang diinginkan masyarakat, mengidentifikasi 

segala kebutuhan, mengidentifikasi masalah dari masyarakat serta 
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mendefinisikan tujuan kedepan dari pengembangan software yang akan 

dibuat dan sasaran yang akan dicapai 

B. Quick Plan and Modelling Quick Design 

Tahapan ini melanjutkan proses dari tahap communication yaitu membuat 

perencanaan dan pemodelan secara cepat lebih difokuskan dalam 

mempresentasikan aspek aspek apa saja yang akan ditampilkan atau dilihat 

oleh masyarakat. 

C. Construction of Prototype 

Tahapan ini merupakan proses pembuatan program yang berdasarkan 

spesifikasi sistem dan desain perancangan yang didapatkan dari hasil tahapan 

sebelumnya 

D. Deployment Delivery and Feedback 

Hasil dari pembuatan program akan diberikan ke masyarakat dan kemudian 

dievaluasi oleh masyarakat sendiri. Feedback yang didapatkan dari keluhan 

ataupun saran yang diberikan oleh masyrakat setelah mengevaluasi prototype 

yang telah dicoba. 

2.12. Penelitian Terkait 

Tabel 1 menunjukan penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan pada sistem informasi penyedia jalur kerja. 
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Table 1 Penelitian Terkait 

No Judul Penelitian 
Metode Yang 

Digunakan 

Hasil 

 

 

1 

 

 

Sistem Informasi Penilaian 

Kesehatan Hutan Berbasis WEB 

dengan Framework Laravel 

 

 

Extreme 

Programming 

Pembuatan 

Sistem Informasi 

Penilaian 

kesehatan hutan 

dengan metode 

Extreme 

Programming. 

 

 

2 

 

Penggunaan Framework Laravel 

dalam Rancang Bangun Modul 

Back-End Artikel Website 

Bisnisbisnis.ID[20] 

 

 

Prototyping 

Implementasi 

Framework 

Laravel Dalam 

Membangun 

Modul Back-End 

Artikel Website 

Bisnisbisnis.id 

 

 

3 

 

 

Sistem Informasi Pencari Kerja 

Di Kabupaten Bandung Barat 

 

 

Prototyping 

Implementasi 

Sistem Informasi 

Geografis dalam 

Membangun 

Sistem Informasi 

Pencari Kerja 
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Penelitian terkait petama pada tabel merupakan sistem informasi yang 

bertujuan untuk melakukan penilaian pada kesehatan hutan. Dengan 

menggunakan Laravel sebagai Framework. Pada penelitian terkait ini hampir 

mirip dengan penelitian ini karena membuat sebuah sistem informasi website 

dengan framework laravel  

Penelitian terkait kedua pada tabel merupakan fungsi dari penggunaan 

framework laravel dalam rancang bangun modul website bisnisbisnis.id. Pada 

penelitian terkait ini terdapat kemiripan yaitu pada fokus penggunaan 

Framework Laravel dan metode prototyping . 

Penelitian terkait ketiga pada tabel merupakan sistem informasi pencari kerja 

pada Kabupaten Bandung Barat. Pada penelitian terkait ini terdapat 

kemiripan yaitu dalam sistem yang di bangun berfokus pada permasalahan 

pekerjaan dan metode yang di gunakan sama yaitu metode prototyping, hanya 

saja dalam penelitian ini lebih berfokus dalam penggunaan sistem informasi 

geografis. 

2.13. Lowongan Kerja 

Lowongan pekerjaan adalah Jenis lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para 

pencari kerja khususnya pengangguran dan disertai syarat-syarat tertentu. 

Berdasarkan data yag diperoleh, Forum Human Capital Indonesia (FHCI) 

membuka 11 ribu posisi lowongan kerja dalam 110 perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) untuk masyarakat umum. Program perekrutan bersama 

BUMN hanya terbuka sampai batas waktu 17 Maret 2019 [15]. 

Dalam melakukan pencarian kerja, pencari kerja atau pelamar harus menyiapkan 

berkas dan mengisi data yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan 
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seperti mengisikan form yang mengharuskan pelamar untuk mengisi data diri 

seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan pelamar juga harus 

menyiapkan berkas seperti CV, sertifikat dan berkas-berkas lain yang dapat 

meningkatkan kualifikasi pelamar. 

2.14. JobStreet.com 

JobStreet.com adalah salah satu perusahaan penyedia informasi lowongan 

pekerjaan terkemuka di Asia. Kami berperan sebagai fasilitator pencocokan dan 

komunikasi lapangan kerja antara pencari kerja dan perusahaan, di Malaysia, 

Filipina, Singapura, Indonesia dan Vietnam [16]. 

Pada November 2014, JobStreet.com telah menjadi bagian dari Bursa Efek 

Australia dan terdaftar sebagai SEEK Limited – perusahaan penyedia informasi 

lowongan pekerjaan terbesar didunia dengan kapitalisasi pasar. Sebagai bagian 

dari keluarga SEEK, kami menggunakan produk kelas dunia untuk 

mempertemukan para pencari kerja dengan perusahaan terkemuka diseluruh 

wilayah. 

Pada JobStreet.com terdapat beberapa fitur yaitu dapat mencari lowongan sesuai 

daerah, dapat melakukan pencari lowongan sesuai dengan jabatan pada 

perusahaan, melakukan pencarian lowongan berdasarkan gaji, dan fitur sortir 

lowongan. 

2.15. Blackbox Testing 

Black box Testing juga disebut tingkah laku, memusat pada kebutuhan fungsional 

perangkat lunak. Teknik pengujian black-box memungkinkan memperoleh 

serangkaian kondisi masukan yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan 
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fungsional untuk suatu program. Beberapa jenis kesalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah fungsi tidak benar atau hilang, kesalahan antar muka, 

kesalahan pada struktur data (pengakses basis data), kesalahan preformasi, 

kesalahan inisialisasi dan akhir program. Beberapa metode dalamblack box 

Testing adalah Equivalent Partitionong, dan Skala Likert[17]. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian dalam pembuatan rancang bangun aplikasi ini 

dimulai dari Maret 2021 sampai dengan Oktober 2021 yang bertempat di 

Universitas Lampung. 

Tabel 2 menunjukan tabel jadwal penelitian sistem informasi penyedia jalur kerja. 

Table 2 Jadwal Penelitian 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Berdasarkan tabel 3 menunjukan Alat yang digunakan untuk menunjang 

penelitian ini. 
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Tabel 3 Alat dan Bahan 

No Nama Alat Spesifikasi Deskripsi 

1 Komputer Amd A10-7400p Radeon 

R6, 4GB RAM, 2GB 

VRAM 

Sebagai tempat pemrosesan semua 

data yang digunakan dalam 

pengerjaan penelitian 

2 PHP Sebagai bahasa 

pemrograman script 

server-side 

Untuk melakukan koding 

3 MySQL Sebagai database Untuk menyimpan data data yanng 

diinputkan kedalam sistem 

4 Laravel Sebagai Framework Untuk mempermudah dalam 

melakukan pengkodingan 

5 Sublime Text 

3 

Sebagai Text Editor Untuk mempermudah dalam 

melakukan pengkodingan 

 

3.3. Tahapan Penelitian 

Penelitian dimulai berdasarkan metode pengembangan sistem yang digunakan 

dimana dalam penelitian ini menggunakan Metode Prototype. Tahapan pertama 

dimulai dari pengembang menganalissa kebutuhan terhadap sistem yang akan 

dibuat. Setelah berdiskusi mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan, maka 

tahapan selanjutnya yaitu membuat prototype tersebut sesuai yang diinginkan oleh 

pengguna. Kemudian prototype tersebut akan dievaluasi oleh pengguna untuk 

mengetahui apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. 

Adapun tahapan pada metode prototype diantaranya adalah : 
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Gambar 4 Metode Prototyping 

Gambar 4 menunjukan tahapan-tahapan yang dilakukan pada metode prototype. 

 

3.3.1.  Communication 

Dalam pembuatan sistem Penyedia Jalur kerja dimulai dengan dilakukanya 

observasi dan berdiskusi dengan Ing. Hery Dian Septama, S.T. dan Mahendra 

Pratama S.T.,M.Eng untuk menentukan kebutuhan sistem informasi penyedia 

jalur kerja seperti informasi dan referensi tampilan mengenai sistem yang akan 

dibuat seperti fitur yang dibutuhkan dan bagaimana alur kerja sistem. 

Dalam pelaksanaan pembuatan sistem juga telah di lakukan komunikasi dan telah 

diberikan beberapa saran oleh pak Mahendra berupa diadakanya sebuah fitur 

rekomendasi lowongan yang dapat mempermudah dilakukanya pencarian 

lowongan kerja oleh mahasiswa dan beberapa saran untuk perbaikan dalam 

database sistem penyedia jalur kerja ini. 
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Komunikasi selanjutnya dilakukan dengan pembimbing yaitu bapak Ing. Hery 

Dian Septama, S.T. dan bapak Wahyu Eko Sulistiono S.T., M.T. yang telah 

diberikan arahan berupa pengoptimalan database dan perbaikan beberapa fitur 

dalam sistem penyedia jalur kerja ini seperti pada fitur  pendaftaran lowongan, 

dan saran untuk notifikasi kedepanya dapat menggunakan media mobile seperti 

SMS/Whatsapp. 

Komunikasi selanjutnya dilakukan dengan teman-teman alumni mahasiswa 

Teknik Informatika 2015 dan dilampirkan beberapa pertanyaan tentang website 

yang selanjutnya akan digunakan untuk pengujian UAT yaitu : 

1. Apakah tampilan aplikasi menarik? 

2. Bagaimana cara penyajian informasinya? 

3. Apakah informasi yang ditampilkan cukup jelas? 

4. Bagaimana ketepatan aplikasi dalam menampilkan data user dan lowongan 

kerja? 

5. Bagaimana penilaian anda mengenai fitur-fitur yang disediakan? 

6. Bagaimana penilaian anda mengenai keseluruhan aplikasi ini? 

7. Apakah semua fitur berfungsi dengan baik? 

Berdasarkan pertanyaan diatas telah di hasilkan saran dari teman-teman alumni 

mahasiswa Teknik Informatika 2015 secara umum yang dimana dihasilkan saran 

untuk perbaikan sistem terutama pada bagian tampilan profil yang harus 

ditampilkan lebih menarik sehingga user dapat lebih mudah berinteraksi dengan 

sistem yang dibuat. 
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Dari hasil komunikasi dengan alumni Teknik Informatika 2015 telah di lakukan 

perubahan pada halaman profil menjadi lebih menarik berdasarkan saran dari 

alumni Teknik Informatika 2015. 

 

Gambar 5 Halaman Profil sebelum menerima saran. 

Gambar 5 menunjukan halaman profil sebelum menerima saran dari alumni 

Teknik Informatika 2015. 

 

 

Gambar 6 Halaman Profil setelah menerima saran 



22 

 

 

Gambar 6 menunjukan halaman profil setelah menerima saran dari alumni Teknik 

Informatika 2015. 

Komunikasi selanjutnya dilakukan dengan beberapa perusahaan berupa toko dan 

online shop, dengan menggunakan template pertanyaan yang sama seperti pada 

saat melakukan komunikasi dengan alumni/mahasiswa yaitu pertanyaaan tentang 

website, yang  dihasilkan saran untuk penambahan data grafik pendaftar, 

lowongan, dan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menganalisa jumlah user 

sebagai calon pendaftar pada lowongan yang mereka sediakan dan melihat 

seberapa banyak perusahaan dan lowongan yang telah terdaftar pada sistem. 

Dari hasil komunikasi dengan beberapa perusahaan telah dilakukan perubahan 

pada halaman dashboard berdasarkan saran dan masukan dari beberapa 

perusahaan. 

 

Gambar 7 Halaman dashboard sebelum adanya saran. 

Gambar 7 menunjukan halaman profil sebelum dilakukanya perubahan 

berdasarkan saran dari perusahaan. 
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Gambar 8 Halaman dashboard setelah dilakukan perubahan. 

Gambar 8 menunjukan halaman profil setelah dilakukanya perubahan berdasarkan 

saran dari perusahaan. 
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Gambar 9 Daftar Pertanyaan 

Gambar 9 menunjukan daftar pertanyaan yang digunakan untuk melakukan 

wawancara dengan alumni dan perusahaan terkait. 

3.3.1.1.Use Case Diagram 

Pembuatan diagram ini dilakukan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional 

dari sistem yang akan dibuat, seperti aktivitas apa yang dapar dilakukan oleh 

masing-masing pengguna dengan hak akses yang berbeda. Berikut adalah use 

case diagram dari Sistem Informasi Penyedia Jalur Kerja : 



25 

 

 

 

Gambar 10 Use Case Diagram 

Gambar 10 menunjukan Use Case diagram iterasi pertama sebelum dilakukan 

perbaikan berdasarkan tahap communication.selanjutnya. 

3.3.2. Quick Plan and Modelling Quick Design 

Pada tahap ini dilakukan perancangan prototype sesuai dengan data yang 

diperoleh dari hasil identifikasi kebutuhan pengguna. Terdapat dua tahapan dalam 

pembuatan prototype yaitu perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. 
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3.3.2.1.Perancangan Perangkat Lunak 

Tahapan awal dalam perancangan perangkat lunak adalah menganalisis dan 

menentukan kebutuhan dari perangkat lunak. Hal utama yang dilakukan sebelum 

membuat kode program yaitu membuat diagram alir perangkat lunak. 

3.3.2.1.1 Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan aktivitas dari sistem informasi penyedia jalur 

kerja yang telah dibangun berdasarkan use case diagram yang telah dibuat. 

Berikut adalah aktivitas dari admin,alumni dan perusahaan yang dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 11 Activity Diagram Login 

Gambar 11 menunjukan langkah-langkah yang dilakukan agar aktor bisa login 

untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang dimiliki 
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3.3.2.1.2 Entity Relationship Diagram  

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan salah satu jenis diagram 

struktural yang biasa digunakan dan dimanfaatkan dalam desain sebuah database 

maupun rencana bisnis. 

 

Gambar 12 Entity Relationship Diagram (Iterasi 1) 

Gambar 12 menunjukan Entity Relationship Diagram (ERD) iterasi pertama yang 

menampilkan ERD pertama sistem sebelum dilakukanya tahap communication. 

3.3.2.2.Perancangan Tampilan 

Pada tahapan ini sistem yang dirancang akan digambarkan terlebih dahulu ke 

dalam bentuk mockup yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
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3.3.2.2.1 Desain Tampilan Halaman Login 

 

Gambar 13 menunjukan desain mock up tampilan halaman login sistem yang akan 

dibangun. 

 

 

 

 

 

Gambar 13 desain mock up tampilan halaman login sistem 
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3.3.2.2.2 Desain Tampilan Menu Input Data Perusahaan 

 

Gambar 14 menunjukan tampilan menu input data perusahaan. 

3.4.Pengujian Prototype 

Pada tahapan ini prototype yang telah dibuat akan diuji coba untuk mengetahui 

apakah prototype yang telah dibuat telah berjalan dengan baik sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Jika setelah dilakukan pengujian 

prototype masih belum sesuai, maka akan dilakukan kembali identifikasi 

kebutuhan pengguna. Hasil dari pengujian dan saran yang diberikan oleh 

pengguna berguna untuk merancangdan membangun prototype selanjutnya.

Gambar 14 Desain tampilan menu  input data perusahaan 



 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam tugas akhir ini, terdapat beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Telah dilakukan Pengembangan Sistem Informasi Penyedia Jalur Kerja 

yang berguna untuk mempermudah alumni melakukan pencarian dan 

pendaftaran lowongan kerja serta mempermudah perusahaan dalam 

mencari kandidat pekerja yang dapat dilihat dari data hasil pengujian UAT 

yaitu mayoritas responden memberikan respon dengan nillai 3 (sangat 

baik) yang memiliki persentase 57,90% sehingga dapat diambil 

kesimpulan sistem ini sudah memenuhi kepuasan dan mempermudah user. 

2. Pada Sistem Informasi Penyedia Jalur Kerja ini terdapat 2 iterasi 

dikarenakan adanya penambahan kebutuhan user berdasarkan tahapan dari 

metode prototype. 

3. Pada Sistem Informasi Penyedia Jalur Kerja terdapat tiga aktor yaitu 

admin, mahasiswa/alumni, dan perusahaan yang masing-masing memiliki 

hak akses yang berbeda-beda. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan dari pengalaman penulis dalam melakukan tugas akhir ini, adapun 

saran untuk pengembangan sistem selanjutnya yaitu :  

1. Saat ini sistem Informasi lowongan kerja hanya menampilkan notifikasi 

melalui sistem saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan notifikasi melalui fitur lain seperti notifikasi melalui email 

atau whatsapp. 

2. Saran untuk kedepanya diadakan fitur untuk perusahaan melakukan accept  

lowongan kerja melalui website. 
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