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ABSTRAK 

PT Kasa Husada adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan alat-alat 

keperluan medis yang meliputi kasa dan kapas steril. Dalam mendukung usaha 

perusahaan tersebut, maka dibutuhkannya proses rekrutmen & seleksi yang 

bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten. 

Permasalahan dalam proses penilaian kinerja di perusahaan adalah lamaran yang 

masuk masih menggunakan data fisik yaitu kertas dan penyimpanan berkas pelamar 

maupun data diri karyawan yang diterima juga hanya disimpan pada lemari 

penyimpanan dokumen yang dapat tercampur dengan berkas lain dan menyebabkan 

resiko terjadinya kehilangan pada berkas tersebut. Pada saat pengajuan surat 

lamaran, pelamar harus datang ke perusahaan untuk mengantarkan lamaran dan 

mengisi form pendaftaran. Pada saat Bagian Human Resources Development 

(HRD) akan melakukan seleksi administratif, Bagian HRD harus memilah satu 

persatu data pelamar yang masuk apakah memenuhi permintaan perusahaan dan 

proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari. Untuk 

mengatasi   masalah   di atas, maka diberikan solusi untuk dibuatkan rancang 

bangun aplikasi rekrutmen karyawan berbasis website. Hasil uji coba aplikasi 

rekrutmen karyawan berbasis website menggunakan black box testing berhasil 

100% dan aplikasi rekrutmen karyawan yang dapat menghasilkan calon karyawan 

yang sesuai kebutuhan perusahaan, dan mempermudah bagian HRD dalam 

melakukan proses pembuatan lowongan, perhitungan nilai seleksi karyawan dan 

pembuatan laporan dan proses rekrutmen yang semula 14 hari menjadi kurang lebih 

5 hari,proses seleksi karyawan lebih tepat dalam mendapatkan karyawan yang 

berkualitan dan berkompeten dan bagian direktur mampu melakukan approve 

permintaan penambahan karyawan dan approve penerimaan karyawan oleh 

Direktur. 

 

Kata Kunci: Applications, Rekrutmen, Selection,Website, Kasa Husada   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Kasa Husada adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan alat-

alat keperluan medis yang meliputi kasa dan kapas steril. Produk yang dihasilkan 

adalah kapas pembalut, kapas berlemak, kapas bola, kapas steril, kasa perban, 

pembalut wanita, pembalut cepat steril, kasa kompressteril, kasa lipat, siku kain 

pembalut, masker pelindung mulut dan hidung. Visi perusahaan adalah menjadi 

perusahaan nasional terkemuka disektor kesehatan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah sakit dan rumah tangga. Sedangkan misi dari perusahaan adalah 

menghasilkan produk dibidang alat kesehatan dengan kualitas yang memenuhi 

standar Farmakope Indonesia dengan harga yang kompetitif dalam rangka 

mendukung pembangunan sumber daya di bidang Kesehatan. 

Untuk mencapai visi dan misi maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang handal dengan cara melakukan rekrutmen sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) perusahaan. Proses bisnis ini dimulai dari setiap 

kepala departemen memberikan data kebutuhan banyaknya karyawan dan kriteria 

yang dibutuhkan di bidangnya kepada direktur utama untuk disetujui. Selanjutnya 

apabila disetujui maka Bagian Human Resources Development (HRD) akan 

membuka lowongan pekerjaan melalui media cetak, apabila ada pelamar yang 

mengajukan surat lamaran maka pihak HRD akan menyaring. data pelamar yang 

masuk, apabila ada yang memenuhi persyaratan maka Bagian HRD akan 

menghubungi pelamar melalui telepon perusahaan. Selanjutnya dilakukan tahap 

seleksi yang berfungsi sebagai proses pemilihan pelamar yang memilik 

kemampuan/kompetensi sesuai dengan kualifikasi perusahaan.
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Perusahaan melakukan tahap seleksi yaitu tes akademis dengan persentase 

penilaian 30%, psikotes dengan persentase penilaian 30%, wawancara dengan 

persentase penilaian 40% dan apabila pelamar lulus tahap seleksi dengan nilai 

minimal 70 maka bagian HRD akan membuat dan merekap daftar pelamar yang 

lulus seleksi dan menghubungi pelamar untuk penempatan kerja. 

Pada kenyataannya, dari proses rekrutmen yang dilakukan sebelumnya oleh 

pihak perusahaan mengalami permasalahan yaitu permasalahan pertama data 

lamaran yang masuk masih menggunakan data fisik yaitu kertas dan penyimpanan 

berkas pelamar maupun data diri karyawan yang diterima juga hanya disimpan pada 

lemari penyimpanan dokumen yang dapat tercampur dengan berkas lain dan 

menyebabkan resiko terjadinya kehilangan pada berkas tersebut. Permasalahan 

kedua pada saat pengajuan surat lamaran, pelamar harus datang ke perusahaan 

untuk mengantarkan lamaran dan mengisi form pendaftaran. Permasalahan ketiga 

pada saat bagian HRD akan melakukan seleksi administratif, agian HRD harus 

memilah satu persatu data pelamar yang masuk apakah memenuhi permintaan 

perusahaan dan proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari. 

Permasalahan keempat  pada saat proses seleksi karyawan, bagian HRD harus 

menghitung hasil seleksi dan membuat laporan hasil seleksi secara manual, dan 

juga kesulitan dalam mendapatkan pelamar yang sesuai dengan standar kompetensi 

perusahaan, sehingga dampak dari permasalahan tersebut yaitu bagian HRD 

mengalami kesulitan pada saat melakukan seleksi calon karyawan dan juga 

berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian penempatan kerja (posisi pekerjaan) 

dikarenakan perbedaan standar kompetensi antara posisi pekerjaan dengan 

kompetensi yang dimiliki calon karyawan. 

Berdasarkan   penjabaran   singkat   mengenai   masalah   di atas, maka 

diberikan solusi untuk dibuatkan rancang bangun aplikasi rekrutmen karyawan 

berbasis website. Aplikasi ini dapat membantu dalam proses rekrutmen dan seleksi 

calon karyawan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang terjadi saat ini dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana merancang dan membangun aplikasi 

rekrutmen karyawan berbasis website pada PT. Kasa Husada Wira Jatim? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, ruang lingkup permasalahan mempunyai 

batasan–batasan yang dibahas antara lain: 

1. Aplikasi rekrutmen diperuntukkan bagi pelamar dari eksternal perusahaan. 

2. Tidak membahas tentang penempatan karyawan yang telah diterima setelah 

proses rekrutmen. 

3. Aplikasi yang dibuat menghasilkan laporan dari hasil rekrutmen dan seleksi 

karyawan. 

4. Tes tidak dilakukan pada website 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitianini tugas akhir ini yaitu menghasilkan aplikasi 

rekrutmen karyawan berbasis website: 

1. Merancang dan membangun aplikasi rekrutmen karyawan berbasis website 

yang dapat mengelolah data calon karyawan 

2. Untuk memberi kemudahan kepada calon karyawan dalam mendapatkan 

informasi tentang lowongan pekerjaan 

3. Untuk mempermudah perusahaan dalam membuka lowongan pekerjaan dan 

seleksi calon karyawan sehingga mendapatkan calon karyawan yang tepat. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penyusunan penelitian adalah: 

a. Mempersingkat proses yang dibutuhkan pada tahap rekrutmen dan seleksi 

dengan dilakukannya otomasi proses rekrutmen dan seleksi karyawan. 

b. Tersedianya rekap data pelamar sebagai bentuk referensi perusahaan dalam 

merekrut calon karyawan 
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c. Memberikan informasi calon karyawan yang berkompeten berdasarkan hasil 

analisis dari kesesuaian kompetensi yang dimiliki pelamar dengan standar 

kompetensi perusahaan. 

d. Mempersingkat proses yang dibutuhkan pada tahap rekrutmen dengan 

dilakukannya otomasi proses mengajukan lamaran. 

e. Mempermudah calon karyawan untuk mengetahui status lamarannya.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

Dalam membangun aplikasi ini, terdapat teori-teori ilmu terkait yang 

digunakan untuk membantu penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang 

ada dan berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Tujuannya adalah agar aplikasi 

ini memiliki pijakan pustaka yang dapat dipertanggung jawabkan. 

2.1 Sistem Berbasis WEB 

Menurut Simarmata (2010), Sistem Web adalah sebuah sistem informasi yang 

mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur 

aplikasi web biasanya berupa data persistence, mendukung transaksi dan komposisi 

halaman web dinamis yang dapat dipertimbangkan sebagai hibridisasi antara 

hipermedia dan sistem informasi. Menurut Sibero (2013) Sistem Web adalah 

sebuah sistem yang berhubungan dengan dokumen yang digunakan sebagai media 

untuk menampilkan teks, gambar, multimedia dan lainnya pada jaringan internet. 

Aplikasi web dapat di klasifikasikan menjadi beberapa kelompok diantaranya : 

1. Web bisnis adalah aplikasi web yang di dalamnya terdapat proses bisnis 

diantaranya : proses jual beli, proses lelang dan lain sebagainya. 

2. Web berita dan informasi adalah aplikasi web yang digunakan untuk 

menampilkan konten informasi berbayar maupun gratis. 

3. Web profil adalah aplikasi web yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang 

profil suatu perusahaan, lembaga, atau personal. 

4. Web services adalah aplikasi web yang menyediakan layanan pengolahan data.
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5. Web social networking adalah aplikasi web yang memberikan fasilitas 

pertemanan dan dapat juga menjadi wadah suatau kelompok. 

6. Web banking adalah aplikasi web yang di dalamnya terdapat proses transaksi 

keuangan dan perbankan secara umum. 

Menurut Simarmata (2010), ada beberapa aspek yang digunakan dalam merancang 

sebuah aplikasi berbasis web, yaitu : 

1. Usabilitas, aplikasi web harus dapat menampilkan informasi secara cepat. 

2. Navigasi, digunakan untuk membantu pengguna untuk menjelajah aplikasi 

web untuk mencari informasi yang di inginkan secara mudah. 

3. Konsep penulisan pada aplikasi web harus memuat teks yang penting saja. 

4. Kesederhanaan pada aplikasi web berhubungan dengan teknik penulisan yang 

di muat di aplikasi web. 

5. Kebutuhan warna pada aplikasi web harus di tentukan dengan baik sesuai 

dengan kebutuhan warna. 

6. Unsur grafis pada aplikasi web harus di pertimbangkan dengan baik. 

Menggunakan teknologi baru. 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Dessler (2016), manajemen sumber daya manuasia merupakan proses 

untuk memperoleh, melatih, menilai dan mengompensasi karyawan, serta berfungsi 

untuk mengurus relasi kerja, kesehatan dan keselamatan serta hal-hal yang 

berhubungan dengan keadilan. Menurut Noe & Dkk (2014), manajemen sumber 

daya manusaia mengacu pada kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, serta sistem-

sistem yang mempengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja karyawan. Proses di dalam 

manajemen sumber daya manusia meliputi : analisis dan perencanaan pekerjaan, 

perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, 

manajemen kinerja, dan hubungan antar karyawan. Fungsi dari manajemen sumber 

daya manusia adalah sebagai analisis pekerjaan karyawan, perencanaan kebutuhan 

tenaga kerja dan perekrutan tenaga kerja, pemilihan kadidat pekerja, melakukan 

orientasi dan melatih karyawan baru, mengelola kompensasi karyawan, pemeberian 

insetif dan tunjangan, menilai kinerja dari karyawan. Fungsi utama bagain 

manajemen sumber daya manusia adalah pengadaan tenaga kerja. Menurut , tujuan 
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dari manajemen sumberdaya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi 

prosuktif orang-orang yang ada dalam organisasi melalui sejumlah cara yang 

bertanggung jawab secara startegi, etis dan sosial. Sedangkan sasaran manajemen 

sumberdaya manusia adalah : 

1. Sasaran organisasi, untuk mengenali manajemen SDM dalam rangka 

memberikan kontribusi atas efektifitas organisasi. Sasaran organisasi meliputi : 

perencanaan seleksi SDM, pelatihan, pengembangan, pengangkatan, 

penempatan, penilaian, dan hubungan kerja. 

2. Sasaran fungsional, untuk mempertahankan kontribusi departemen SDM pada 

level yang cocok bagi berbagai kebutuhan organisasi, sasaran fungsional 

meliputi: pengangkatan, penenpatan, serta penilaian. 

3. Sasaran sosial, untuk selalu tanggap secara etis maupun sosial terhadap 

berbagai kebutuhan dan tuntutan denga terus meminimalkan dampak negatif 

terhadap tuntutan tersebut kepada organisasi. Sasaran sosial meliputi : 

keuntungan organisasi, pemenuhan tuntutan hukum, serta hubungan 

manajemen dengan serikat pekerja. 

4. Sasaran pribadi pegawai, untuk membatu para pegawai mencapai tujuan-tujuan 

pribadi, yang dapat meningkatkan kontribusi individu atas organisasi. Sasaran 

pribadi pegawai meliputi : pelatihan dan pengembangan, penelitian, 

penempatan, kompensasi, serta penugasan. 

2.3 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2010), Sytem Development Life Cycle (SDLC) adalah alur 

pembuatan sistem yang dibuata berdasarkan kebutuhan pengguna. SDLC 

merupakan alur kerja baku yang biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan vendor 

softwaredalam mengembangkan software aplikasi produksinya. Menurut (Roth, 

Dennis, & Wixom (2013), System Developmant Cycle (SDLC) adalah proses 

menentukan bagaimana suatu sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis, 

merancang sistem, membangunnya, dan mengirimkannya kepada pengguna. 

Menurut Vakacich, George, & Hoffer (2015), System Developmant Cycle (SDLC) 

adalah metode yang berisi fase atau langkah-langkah pengembangan sistem 
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informasi. Fungsi SDLC selain sebagai proses produksi software juga berfungsi 

sebagai manintenance software. 

2.4 Metode Waterfall 

Menurut Pressman (2010), Model Waterfall ini merupakan sebuah alur proses 

dari perangkat lunak yang memiliki bentuk proses pengembangan yang linier dan 

sekuensial. Metode ini dipilih karena mempunyai kelebihan antara lain: 

1. Model pengembangan paling umum digunakan. 

2. Model ini dapat digunakan bagi system software yang mempunyai skala besar. 

3. Pengerjaan sistem memiliki jadwal yang tersusun dengan baik sehingga dapat 

di lihat dengan jelas target penyelesaian pengembangan program. 

4. Proses pada metode waterfall lebih terstruktur, sehingga kualitas software 

dapat di jaga. 

Prinsip dari model Waterfall adalah setiap tahapan dilaksanakan secara bertahap 

dan berurutan. Sehingga, tahapan selanjutnya bisa dilaksanakan jika tahapan 

sebelumnya selesai dilaksanakan.  

 

Gambar 1.1 SDLC Waterfall 
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SDLC menggunakan metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang terdiri dari 

atas: 

a. Requirement Analysis 

Tahap ini berisi tahap identifikasi kebutuhan sistem yang berasl dari 

proses bisnis pada objek organisasi. Hasil dari identifikasi tersebut adalah 

dokumentasi kebuthan sistem. 

b. System Design 

Tahap ini berisi perencanaan sistem yang akan di buat. Desain yang dibuat 

meliputi tampilan, alur proses dari sistem, cara menjalankan sistem, output 

yang dihasilkan, dan struktur system yang akan di buat. 

c. Implementation 

Pada tahapan ini, programmer membangun sebuah sistem dengan 

melakukan coding  sistem berdasarkan hasil dari perencanaan desain sistem. 

d. Testing 

Di tahapan ini dilakukan proses uji coba terhadap sistem yang telah 

dibangun. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui permasalahan dan 

penyebab dari bug atau error pada sistem. 

e. Deployment 

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari pengembangan suatu sistem 

yaitu tahap penggunaan sistem oleh organisasi. 

f. Maintenance 

Tahap ini adalah tahap perbaikan dari sistem yang telah di gunakan. 

Proses maintenance bisa terjadi secara berskala. 

2.5 Rekrutmen 

Menurut Mangkunegara (2013) Rekrutmen adalah suatu proses atau 

tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan karyawan 

yang melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber 

rekrutmen, penentuan kebutuhan karyawan yang diperlukan, proses seleksi, 

penempatan posisi kerja dan berorientasi karyawan. Ada dua sumber dalam 

rekrutmen, yaitu: 
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1. Sumber dari Dalam Perusahaan 

Upaya rekrutmen karyawan dapat dilakukan melalui proses memutasikan 

karyawan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penilaian prestasi kerja dan 

kondite karyawan yang ada di perusahaan. Ada tiga bentuk mutasi pegawai, 

yaitu: promosi jabatan, transfer/rotasi pekerjaan dan demosi jabatan. 

2. Sumber dari luar perusahaan 

   Upaya rekrutmen karyawan dapat dilakukan melalui proses pencarian 

karyawan melalui sumber-sumber diluar lingkungan perusahaan melalui iklan 

media masa, lembaga pendidikan, depnaker dan lamaran kerja yang masuk ke 

perusahaan. 

2.6 Seleksi 

Menurut Mangkunegara (2013) Pengertian seleksi adalah proses yang 

melibatkan banyak pilihan dari berbagai objek dengan mengutamakan beberapa 

objek yang akan dipilih. Dalam kepegawaian, seleksi lebih secara khusus 

mengambil keputusan dengan membatasi jumlah karyawan yang dapat dikontrak 

kerjakan dari pilihan sekelompok calon-calon karyawan yang berpotensi. 

Menurut Rosidah (2003) seleksi merupakan serangkaian langkah kegiatan 

yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar diterima atau 

ditolak, dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang 

dilaksanakan. Seleksi juga disebut sebagai suatu kegiatan pemilihan dan penentuan 

pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. 

2.7 Aplikasi 

Menurut Jogiyanto (2003) Aplikasi adalah sistem yang ada pada komputer 

digunakan untuk melayani berbagai macam kebutuhan. Teknologi yang canggih 

dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan 

kepadanya. Instruksi-instruksi tersebut disebut dengan sistem. 

2.8 Standar Kompetensi 

Menurut Daryanto (2014) Standar kompetensi dapat didefinisikan sebagai 

suatu kemampuan baku (patokan kemampuan) yang dilandasi oleh pengetahuan 
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keterampilan dan didukung sikap kerja yang diperlukan dalam melaksanakan suatu 

tugas/pekerjaan di tempat kerja. 

Selain daripada itu standar kompetensi dapat juga dikatakan sebagai 

persyaratan atau patokan yang meliputi tuntutan bagi seseorang untuk 

melaksanakan tugasnya di tempat kerja. 

 Pada PT. Kasa Husada Wira Jatim, Nilai tes didapat dari (30% x Nilai tes 

akademik) + (30% x Nilai Tes Psikotes) + (40% x Nilai Tes Wawancara) dan batas 

minimal yang berlaku adalah 70 (Tujuh Puluh). Lebih detailnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 2. 1 Standar Kompetensi 

Konversi Nilai Keterangan 

0-35 Tidak Berkompeten 

36-50 Kurang Berkompeten 

51-69 Cukup Berkompeten 

70-85 Berkompeten 

86-100 Sangat Berkompeten 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan 

aplikasi rekrutmen karyawan berbasis website adalah metode SDLC dengan model 

waterfall. Tahapan yang akan dilakukan digambarkan sebagai berikut. 

3.1 Requirement analysis 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi kebutuhan pengguna. 

Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut: 

3.1.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada bagian HRD pada PT. Kasa Husada Wira 

Jatim. Dalam wawancara tersebut membahas permasalahan saat ini pada proses 

rekrutmen dan seleksi karyawan yang ada pada PT. Kasa Husada Wira Jatim terkait 

informasi-informasi yang diperlukan. Sehingga, aplikasi yang dibuat dapat 

memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. 

3.1.2 Observasi 

Pengamatan atau observasi dilakukan secara langsung ke perusahan terkait 

proses rekrutmen dan seleksi pada PT. Kasa Husada Wira Jatim. Tujuan melakukan 

pengamatan ini adalah untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan 

proses rekrutmen dan seleksi yang belum didapatkan dari wawancara.
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3.1.3 Analisis Proses Bisnis 

Proses bisnis ini dimulai dari setiap kepala departemen memberikan data 

kebutuhan banyaknya karyawan dan kriteria yang dibutuhkan di bidangnya kepada 

direktur utama untuk disetujui. Selanjutnya apabila disetujui maka bagian HRD 

akan membuka lowongan pekerjaan melalui media cetak, apabila ada pelamar yang 

mengajukan surat lamaran maka pihak HRD akan menyaring. data pelamar yang 

masuk, apabila ada yang memenuhi persyaratan maka pihak HRD akan 

menghubungi pelamar melalui telepon perusahaan. Selanjutnya dilakukan tahap 

seleksi yang berfungsi sebagai proses pemilihan pelamar yang memiliki 

kemampuan/kompetensi sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Perusahaan 

melakukan tahap seleksi yaitu tes akademis dengan persentase penilaian 30%, 

psikotes dengan persentase penilaian 30%, wawancara dengan persentase penilaian 

40% dan apabila pelamar lulus tahap seleksi dengan nilai minimal 70 maka bagian 

HRD akan membuat dan merekap daftar pelamar yang lulus seleksi dan 

menghubungi pelamar untuk penempatan kerja. Alur proses bisnis rekrutmen dan 

seleksi karyawan pada PT. Kasa Husada Wira Jatim saat ini dapat dilihat pada 

lampiran 5. 

3.1.4 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan analisis proses bisnis diatas, maka identifikasi 

permasalahannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan 

No Permasalahan Dampak Solusi 

1 Pada saat pengajuan 

surat lamaran, pelamar 

harus datang ke 

perusahaan untuk 

mengantarkan lamaran 

dan harus mengisi form 

pendaftaran 

Membutuhkan waktu 

kurang lebih 1 sampai 2 

hari dalam mengajukan 

surat lamaran 

Pembuatan sistem 

yang dapat 

membantu pelamar 

saat mengajukan 

lamaran. 
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2 Data lamaran masih 

berupa dokumen fisik 

dan disimpan dalam 

lemari penyimpanan  

Dokumen rentan rusak 

dan resiko kehilangan 

berkas lamaran 

Pembuatan sistem 

yang dapat 

menampung seluruh 

data calon karyawan  

3 Pada saat bagian HRD 

akan melakukan seleksi 

administratif bagian 

HRD harus memilah 

satu persatu data 

pelamar yang masuk 

apakah memenuhi 

permintaan perusahaan. 

Membutuhkan waktu 

kurang lebih 14 hari 

untuk melakukan seleksi 

administratif  

Pembuatan system 

yang dapat 

melakukan 

penyaringan 

otomatis pada calon 

pelamar 

4. Pada saat proses seleksi 

karyawan, bagian HRD 

harus menghitung hasil 

seleksi dan membuat 

laporan hasil seleksi 

secara manual, dan juga 

kesulitan dalam 

mendapatkan pelamar 

yang sesuai dengan 

standar kompetensi 

perusahaan 

Kesulitan pada saat 

melakukan seleksi 

karyawan dan juga 

berpotensi menimbulkan 

ketidaksesuaian 

ketidaksesuaian 

penempatan kerja (posisi 

pekerjaan) dikarenakan 

perbedaan standar 

kompetensi antara posisi 

pekerjaan dengan 

kompetensi yang dimiliki 

calon karyawan. 

Pembuatan sistem 

yang dapat 

melakukan seleksi 

otomatis yang 

sesuai standar 

kompetensi 

perusahaan 

3.2 System Design 

Tahap ini adalah tahap perancangan aplikasi. Perancangan ini dibuat sesuai 

dengan permasalahan yang diambil yaitu rancang bangun aplikasi rekrutmen 

karyawan berbasis website. Pengumpulan data-data hasil identifikasi untuk 

mendukung pembuatan aplikasi. Dimulai dari pembuatan system flowchart, contex 

diagram, DFD, setelah itu pembuatan conceptual data model dan physical data 

model.  

3.2.1 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisa kebutuhan pengguna dilakukan untuk mengetahui kebutuhan-

kebutuhan pengguna sebagai dasar pembuatan aplikasi yang akan dikembangkan 

dalam proses rekrutmen karyawan. Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan 
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tujuan untuk mengetahui data dan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

aplikasi (perangkat lunak) yang akan dibuat. Pengguna dari aplikasi yang akan 

dibuat adalah: Pelamar, Direktur, HRD, Departemen. 

1. Pelamar 

Tabel 3.2 Analisis Kebutuhan Pengguna Pelamar 

Tugas dan tanggung 

jawab 

Kebutuhan data ouput 

Melakukan pendaftaran 

akun 

Data username dan 

password 

Informasi pendaftaran 

user 

Mengisi data pribadi 
Data pribadi pelamar Informasi pelamar 

Mengisi data pendidikan 
Data Pendidikan pelamar Informasi Pendidikan 

pelaar 

Mengisi data pekerjaan 
Data pekerjaan pelamar Informasi pekerjaan 

pelamar 

Memilih lowongan 

pekerjaan 

Data lowongan pekerjaan Informasi lamaran 

pelamar 

 

2. HRD 

Tabel 3.3 Analisis Kebutuhan Pengguna HRD 

Tugas dan tanggung 

jawab 

Kebutuhan data ouput 

Publish lowongan 
Data lowongan Informasi lowongan 

pekerjaan 

Melakukan rekrutmen 
Data pelamar, data 

Pendidikan, data 

pekerjaan 

Informasi panggilan 

pelamar 

Melakukan seleksi 
Data pelamar, data nilai 

tes pelamar 

Informasi hasil seleksi 

pelamar 

Pembuatan Laporan 
Data rekrutmen dan 

seleksi karyawan Laporan rekrutmen dan 

seleksi karyawan 
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3. Direktur 

Tabel 3.4 Analisis Kebutuhan Pengguna Direktur 

Tugas dan tanggung 

jawab 
Kebutuhan data ouput 

Melakukan persetujuan 
Data Permintaan 

Penambahan Karyawan, 

Data Penerimaan Karyawan 

Informasi Permintaan 

Penambahan 

Karyawan, Informasi 

Penerimaan Karyawan 

 

4. Departemen 

Tabel 3.5 Analisis Kebutuhan Pengguna Departemen 

Tugas dan tanggung 

jawab 
Kebutuhan data ouput 

Mengajukan Permintaan 

Penambahan Karyawan 

Data kebutuhan Karyawan Informasi Permintaan 

Penambahan 

Karyawan 

 

3.2.2 Identifikasi Kebutuhan Data 

Setelah dilakukan identifikasi masalah dan identifikasi pengguna, maka 

selanjutnya akan dilakukan identifikasi data. Pada aplikasi ini akan dibutuhkan data 

sebagai berikut: 

a. Data user 

b. Data lowongan 

c. Data calon karyawan 

d. Data Riwayat kerja 

e. Data Pendidikan 

f. Data nilai tes tulis 

g. Data nilai psikotes 

h. Data nilai wawancara 
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i. Data calon karyawan 

j. Data Riwayat kerja 

k. Data Pendidikan 

l. Data nilai tes tulis 

m. Data nilai psikotes 

n. Data nilai wawancara 

3.2.3 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan cara berinteraksi antara 

pengguna dan aplikasi yang akan dibuat. Analisis kebutuhan fungsional meliputi 

fungsi pembuatan lowongan kerja, fungsi rekrutmen, fungsi seleksi, dan fungsi 

pembuatan laporan. Analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat pada lampiran 5. 

3.2.4 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Berdasarkan analisis proses bisnis, identifikasi permasalahan, analisis 

kebutuhan data, dan analisis kebutuhan fungsional maka analisis kebutuhan non 

fungsional untuk aplikasi yang akan dibuat dapat dilihat pada lampiran 5. 

3.2.5 Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem meliputi analisis kebutuhan perangkat lunak, 

analisis kebtuhan perangkat keras. 

Tabel 3.6 Analisis Kebutuhan Sistem 

Kebutuhan Software Kebutuhan Hardware 

1. Sistem operasi menggunakan 

sistem operasi windows 7 

(minimal). 

2. XAMPP untuk membuat web server 

localhost. 

3. Bahasa pemrograman yang 

digunakan yaitu PHP. 

4. Tools yang digunakan yaitu 

Notepad++. 

5. Database yang digunakan yaitu 

MySQL. 

1. Processor core i3  

2. 2 GB RAM  

3. 500 GB hardisk  

4. Monitor dengan resolusi 1024 x 

768  

5. Mouse  

6. Keyboard 

7. Printer 
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3.2.6 Diagram Input, Proses,Output 

Input Process Output (IPO) dari sistem ini dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini.  

Gambar 3.1 Diagram Input.Proses, Output 
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3.2.7 System Flowchart 

System flowchart pada aplikasi rekrutmen dan seleksi karyawan terdiri dari 

proses permintaan karyawan,persetujuan permintaan karyawan, pembuatan 

lowongan, rekrutmen dan seleksi, dan pembuatan laporan. 

1. Pengajuan Kebutuhan Karyawan 

Gambar 3.2 System Flowchart Pengajuan Kebutuhan Karyawan 
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2. Pembuatan lowongan 

Gambar 3.3 System flowchart Pembuatan Lowongan 
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3. Rekrutmen Karyawan 

Gambar 3.4 System flowchart Rekrutmen Karyawan 
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4. Seleksi Karyawan 

Gambar 3.5 System flowchart Seleksi Karyawan 
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5. Persetujuan Penerimaan Karyawan 

Gambar 3.6 System flowchart Persetujuan Penerimaan Karyawan 
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6. Pembuatan Laporan 

Gambar 3.7 System flowchart Pembuatan Laporan 
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3.2.8 Context Diagram 

 Dalam Context Diagram diatas terdapat 4 entitas terkait, yaitu HRD, kepala 

departemen, pelamar dan Direktur. Input data yang mengalir dari sisi HRD adalah 

data lowongan, data nilai tes wawancara, data nilai tes psikotest, rekap hasil 

rekrutmen dan seleksi, data nilai tes akademik. Input data dari sisi kepala 

departemen adalah data permintaan penambahan karyawan. Input data dari sisi 

pelamar adalah data user, data diri pelamar, data lamaran, input data yang mengalir 

dari sis Pelamar adalah data riwayat Pendidikan,data pekerjaan pelamar, data diri 

pelamar, file berkas lamaran, data user dan data pilihan lowongan pekerjaan. 

Gambar 3.8 Context Diagram 
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3.2.9 Diagram Jenjang 

Diagram Berjenjang menggambarkan struktur dari sistem berupa suatu 

bagan berjenjang yang menggambarkan semua semua proses yang ada disistem. 

Dipergunakan untuk mempersiapkan penggambaran DFD ke level lebih bawah 

lagi. 

Gambar 3.9 Diagram Jenjang 
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3.2.10 Conceptual Data Model (CDM) 

Conceptual Data Model merupakan bagan/model yang merepresentasikan 

konsep desain data yang distrukturkan dan direlasikan secara aktual pada basis data.  

Model ini dibuat sebagai bagian dari kebutuhan awal dalam membangun basis data 

yang terstruktur dengan baik yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. 

Gambar 3.10 Coceptual Data Model 
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3.2.11 Physical Data Model (PDM) 

Physical Data Model merupakan adalah representasi dari desain data yang 

akan diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data. Model yang terdiri 

dari struktur tabel, nama, dan nilai kolom serta hubungan di antara tabel ini 

merupakan konversi yang diolah dan disesuaikan dengan sistem manajemen basis 

data yang akan digunakan berdasarkan struktur/rancangan dari Conceptual Data 

Model sebelumnya. 

Gambar 3.11 Physical Data Model 
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3.2.12 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram merupakan diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan sebuah proses dari suatu aplikasi atau sistem yang dibuat. 

1. Data Flow Diagram Level 0 (Data flow digaram level 0 merupakan 

penggambaran secara umum proses-proses yang ada pada aplikasi rekrutmen 

dan seleksi karyawan). 

Gambar 3.12 Data Flow Diagram Level 0 
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2. Data Flow Diagram Level 1 (Data flow diagram level 1 merupakan urain yang 

lebih mendetail tentang proses utama yang ada pada data flow diagram level 

0). 

Gambar 3.13 Data Flow Diagram Level 1 Pengajuan Lamaran 

Gambar 3.14 Data Flow Diagram Seleksi Karyawan 
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Gambar 3.15 Data Flow Diagram Rekrutmen Diagram 

3.2.13 Perancangan Uji Coba Aplikasi dengan Black Box 

Uji coba aplikasi dilakukan dengan metode black box yaitu pengujian yang 

dilakukan terhadap fungsional aplikasi. Desain uji coba aplikasi dapat dilihat pada 

lampiran 6. 

3.3 Implementation 

Setelah pembuatan desain aplikasi tahap selanjutnya adalah implementation. 

Yaitu tahap pembuatan coding aplikasi berdasarkan desain aplikasi yang telah 

dibuat sebelumnya. Pembuatan coding aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan HTML menggunakan tools Notepad++  dan database yang digunakan 

adalah database MySQL. 

Setelah design aplikasi selesai diterjemahkan selanjutnya adalah pengujian 

aplikasi yang telah dibuat dengan tujuan menemukan kesalahan yang terjadi dan 

kemudian diperbaiki. Pengujian aplikasi dilakukan dengan metode black box, yaitu 

menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan 

kode program. 
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3.4 Testing 

Tahapan testing merupakan tahap untuk melakukan pengujian dari aplikasi 

yang telah dibuat. Pengujian aplikasi dalam laporan ini menggunkan metode black 

box.
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Hasil Penelitian 

Hasil dari penelitian yang di lakukan di bab III menghasilkan 3 keluaran yaitu 

hasil perancangan aplikasi rekrutmen karyawan, hasil implementasi aplikasi 

rekrutmen karyawan, serta hasil pengujian aplikasi rekrutmen karyawan. 

4.1.1 Hasil Implementasi Aplikasi Rekrutmen Karyawan  

Permasalahan yang di hadapi perusahaan dalam proses rekrutmen karyawan 

adalah Pada saat pengajuan surat lamaran, pelamar harus datang ke perusahaan 

untuk mengantarkan lamaran dan harus mengisi form pendaftaran.data lamaran 

yang masuk masih menggunakan data fisik yaitu kertas, Pada saat Bagian HRD 

akan melakukan seleksi administratif  Bagian HRD harus memilah satu persatu data 

pelamar yang masuk apakah memenuhi permintaan perusahaan. Permasalahan 

keempat  pada saat proses seleksi karyawan, bagian HRD harus menghitung hasil 

seleksi dan membuat laporan hasil seleksi secara manual, dan juga kesulitan dalam 

mendapatkan pelamar yang sesuai dengan standar kompetensi perusahaan, 

sehingga dampak dari permasalahan tersebut yaitu bagian HRD mengalami 

kesulitan pada saat melakukan seleksi calon karyawan dan juga berpotensi 

menimbulkan ketidaksesuaian penempatan kerja (posisi pekerjaan) dikarenakan 

perbedaan standar kompetensi antara posisi pekerjaan dengan kompetensi yang 

dimiliki calon karyawan. Dengan permasalahan tersebut maka di bangunlah 

aplikasi rekrutmen karyawan berbasis website. Tahapan dalam penggunaan aplikasi 

rekrutmen karyawan adalalah
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1. Permintaan Penambahan Karyawan 

Gambar 4.1 Halaman Login Departemen 

Gambar 4.2 Halaman Form Permintaan Karyawan 
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Proses rekrutmen karyawan dimulai dengan proses permintaan penambahan 

karyawan, ini dilakukan langsung oleh kepala departemen masing-masing. untuk 

melakukan proses penambahan karyawan, kepala harus melakukan login. 

2. Persetujuan Direktur 

 

Gambar 4.3 Halaman Login Direktur 

Tahap selanjutnya yaitu tahap persetujuan penambahan karyawan oleh 

Direktur. Untuk melakukan proses persetujuan penambahan karyawan Direktur 

harus login terlebih dahulu kemudian pilih menu permintaan karyawan. 

Gambar 4.4 Halaman Approve Permintaan Karyawan 
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3. Pembuatan Lowongan 

Gambar 4.5 Halaman Login HRD 

Setelah mendapat persetujuan penambahan karyawan. Proses selanjutnya 

yaitu HRD melakukan pembuatan lowongan dan publish lowongan, untuk 

melakukan proses tersebut HRD harus login terlebih dahulu kemudian pilih menu 

lowongan pekerjaan. 

Gambar 4.6 Halaman Publish Lowongan 
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4. Pendaftaran Karyawan 

Jika sudah di publish, maka tahap selanjutnya pelamar akan melakukan 

pendaftaran, mengisi data pelamar dengan lengkap dan memilih lowongan yang 

sudah di publish. 

Gambar 4.7 Halaman Login Pelamar 

Gambar 4.8 Halaman Data Diri Pelamar 
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Gambar 4.9 Halaman Lowongan Pekerjaan 

5. Rekrutmen Karyawan 

Halaman rekrutmen calon karyawan hanya dapat diakses oleh staf HRD yang 

menjalankan proses rekrutmen karyawan. 

Gambar 4.10 Halaman Rekrutmen Karyawan 

6. Seleksi Karyawan 

Halaman seleksi calon karyawan hanya dapat diakses oleh staf HRD. Pada 

halaman ini menampilkan data pelamar yang telah direkrut dan telah 

mengkonfirmasi untuk mengikuti tahap seleksi. 

 Gambar 4.11 Halaman Seleksi Karyawan 
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Gambar 4.12 Halaman Input Nilai Seleksi 

Gambar 4.13 Halaman Hasil Seleksi 

7. Riwayat Lowongan Pelamar 

Halaman riwayat lowongan pekerjaan dapat digunakan pelamar untuk 

mengetahui status lamaran yang diajukan, melihat riwayat lowongan yang pernah 

dilamar dan juga terdapat fitur tolak penerimaan jika pelamar tidak sesuai dengan 

pekerjaan. 

Gambar 4.14 Halaman Riwayat Lowongan Pelamar 
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8. Pembuatan Laporan 

Halaman laporan dapat diakses oleh staf HRD untuk membuat laporan hasil 

rekrutmen yang sudah dilaksanakan dengan memilih menu laporan, maka akan 

muncul halaman laporan, kemudian memilih lowongan dan klik tombol tampilkan, 

maka akan muncul data yang siap di cetak. 

Gambar 4.15 Halaman Cetak Laporan 

Gambar 4.16 Hasil Cetak Laporan 
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4.1.2 Hasil Pengujian Aplikasi Rekrutmen Karyawan  

Proses pengujian sistem di lakukan berdasarkkan kebutuhan fungsional. Hasil  

pengujian sistem di dapat hasil 100% dari rencana pengujian yang telah di buat.  

4.1 Pembahasan 

Pada hasil uji coba aplikasi rekrutmen karyawan berbasis web, didapatkan 

hasil bahwa: 

1. Aplikasi mampu melakukan pendaftaran secara online tanpa pelamar harus 

datang langsung dan mengantri di PT. Kasa Husada Wira Jatim 

2. Aplikasi dapat menampilkan daftar lowongan pekerjaan yang tersedia. 

3. Aplikasi mampu melakukan pengajuan permintaan penambahan karyawan 

4. Aplikasi mampu melakukan approve permintaan penambahan karyawan dan 

approve penerimaan karyawan oleh Direktur 

5. Aplikasi mampu menampilkan status lamaran yang dikirim oleh pelamar 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil dan pemnahasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa aplikasi 

rekrutmen karyawan dapat diambil kesimpulan bahwan: 

1. Aplikasi dilengkapi dengan proses rekrutmen dan seleksi dengan cara 

dilakukannya otomasi dari proses permintaan penambahan karyawan, 

persetujuan permintaan penambahan karyawan, penerimaan karyawan, 

publish lowongan. 

2. Aplikasi menyajikan informasi penerimaan karyawan yang dapat diakses 

oleh calon karyawan secara mudah tanpa harus datang langsung ke 

perusahaan 

3. Memberikan informasi daftar calon karyawan yang berkompeten 

berdasarkan tahapan rekrutmen dan seleksi. 

4. Proses rekrutmen dalam penelitian dapat menghasilkan calon karyawan 

yang tepat dan sesuai kebutuhan perusahaan. 
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5.2 Saran 

Dalam pengembangan aplikasi rekrutmen karyawan, penulis menyadari 

masih terdapat kekurangan yaitu penggunaan metode kompetensi dalam penelitian 

ini masih bersifat statis sehingga jika terjadi perubahan kebijakan perusahaan 

aplikasi tidak dapat menyesuaikan secara langsung sehingga membutuhkan 

perubahan dalam script program. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi bahan riset 

selanjutnya untuk pengembangan aplikasi dapat menyesuaikan metode secara 

dinamis.  Dan menambahkan fitur untuk melakukan tes secara online.
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