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ABSTRAK 

 

Universitas Dinamika merupakan salah satu perguruan tinggi di Jawa 

Timur. Universitas Dinamika berlokasi di Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya, 

Jawa Timur. Universitas Dinamika telah berkontribusi dalam menyuplai tenaga- 

tenaga ahli di bidang Teknologi Informasi dan Ekonomi Bisnis. Selain itu 

mahasiswa juga dibekali softskill guna mengimbangi hardskill yang telah mereka 

dapatkan. 

Berdasarkan Kerja Praktik di Universitas Dinamika, diketahui informasi 

bahwa Universitas Dinamika khususnya di Pusat Layanan Karir dan Alumni 

(PLKA) menyediakan fasilitas kepada perusahaan untuk mencari pekerja 

berdasarkan dari lowongan yang di buat perusahaan sedangkan pada masa pandemi 

ini akan sangat sulit untuk melaksanakannya dan fasilitas tersebut masih mengalami 

beberapa kendala seperti tidak terstrukturnya pencatatan data perusahaan dan 

lowongannya. Untuk itu perlu dibuatkan aplikasi lowongan kerja online khususnya 

pada pencatatan lowongan pekerjaan perusahaan. Pada aplikasi tersebut terdapat 

beberapa aktivitas seperti pendaftaran perusahan dan pembuatan lowongan 

pekerjaan oleh perusahaan. 

Dengan diterapkannya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah 

dalam proses pencatatan data lowongan pekerjaan perusahaan dan juga dalam 

proses pencarian data. 

Kata Kunci: Lowongan, Pekerjaan, Perusahaan, PLKA, Universitas Dinamika 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Universitas Dinamika merupakan salah satu perguruan tinggi di Jawa 

Timur. Universitas Dinamika berlokasi di Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya, 

Jawa Timur. Pusat Pelayanan Karir dan Alumni (PLKA) umumnya bertugas untuk 

mengelola karir khususnya untuk para alumni. Di sisi lain PLKA juga mengurusi 

semua hal tentang pekerjaan dan alumni. Dalam hal tentang membahas pekerjaan, 

PLKA juga dapat membuat kegiatan seperti job fair,campus recruitment,dan 

publikasi lowongan kerja. Dengan adanya website ini akan menjadikan itu semua 

menjadi satu kesatuan yang kompleks dan akan mempermudah pekerjaan PLKA. 

Informasi yang terdapat dalam website tersebut adalah informasi mengenai 

input data perusahaan serta lowongannya, input data partisipan serta CV, proses 

pelamaran ,dan pelaporan. Informasi ini digunakan untuk membantu proses 

administrasi yang terdapat di PLKA Universitas Dinamika. 

Dengan memanfaatkan aplikasi berbasis website tersebut diharapkan 

PLKA Universitas Dinamika dapat memberikan pelayanan kepada seluruh pihak 

dengan lebih baik, serta masyarakat Indonesia bisa lebih mudah dalam melakukan 

perekrutan pekerjaan dan mencari pekerjaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang ada, yaitu bagaimana membuat Aplikasi Pencatatan Data 

Lowongan Pekerjaan Perusahaan di Pusat Layanan Karir dan Alumni Universitas 

Dinamika. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan masalah pada Aplikasi Pencatatan Data Lowongan Pekerjaan 

Perusahaan di Pusat Layanan Karir dan Alumni Universitas Dinamika adalah 

sebagai berikut : 
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1. Aplikasi berbasis website ini dapat mengelola data perusahaan dan 

lowongannya yang telah di imputkan melalui website pada input data 

perusahaan dan lowongannya. 

2. Mengelola semua data perusahaan dan lowongan perusahaan. 

3. Membuat rekapitulasi semua data perusahaan dan lowongannya. 

4. Tidak membahas data calon pelamar atau alumni. 

5. Tidak membahas tentang keamanan sistem. 

 
 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah dan batasan masalah di atas, maka tujuan 

dari kerja praktik ini adalah menghasilkan aplikasi pencatatan data lowongan 

pekerjaan perusahaan di pusat layanan karir dan alumni Universitas Dinamika 

berbasis website. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari Aplikasi Pencatatan Data Lowongan 

Pekerjaan Perusahaan di Pusat Layanan Karir dan Alumni Universitas Dinamika 

adalah: 

a. Bagi Instansi 

1. Mempermudah perusahaan dalam pencarian pekerja. 

2. Mempermudah dalam pengolahan data perusahaan dan lowongannya di 

PLKA. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan laporan kerja praktik ini digunakan untuk 

menjelaskan penulisan laporan pada tiap bab. Sistematika kerja praktik dapat 

dijelaskan pada paragraf di bawah ini. 

Bab pertama pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang menjelaskan inti dari permasalahan. Kemudian 

menjelaskan batasan masalah dari sistem yang dibuat agar tidak menyimpang dari 

ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya menjelaskan tujuan pembuatan sistem serta 

manfaat yang diperoleh hingga diakhiri dengan sistematika penulisan laporan. 
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Bab kedua gambaran umum Pusat Layanan Karir dan Alumni, 

menjelaskan terkait perusahaan secara umum. Bab ini meliputi penjelasan yang 

meliputi sekilas sejarah perusahaan, logo perusahaan, struktur yang ada pada 

perusahaan, dan lokasi perusahaan. 

Bab ketiga landasan teori menjelaskan terkait landasan teori yang 

digunakan dalam menyelesaikan kerja praktik. Landasan teori ini digunakan untuk 

pelaksanaan dan penyusunan kerja praktik dengan penjelasan terkait teori 

pendaftaran perusahaan, pengelolaan lowongan database, database management 

system dan pemrograman website. 

Bab keempat deskripsi pekerjaan berisi tentang analisis, perancangan, 

implementasi, dan pembahasan sistem. Pada bagian analisis menjelaskan tentang 

sistem yang ada saat ini, dilanjutkan dengan komunikasi mengenai analisis bisnis, 

analisis kebutuhan data, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan 

fungsional kemudian merencanakan kebutuhan yang diperlukan sistem. Pada 

bagian perancangan menjelaskan tentang sitemap, perancangan proses yang berisi 

context diagram, diagram jenjang, dan Data Flow Diagram, perancangan basis data 

yang berisi Conceptual Data Model (CDM), Physical Data Model (PDM), dan 

struktur tabel, dan rancangan antarmuka pengguna berisi tentang gambaran desain 

aplikasi yang dibangun. Pada bagian implementasi menjelaskan tentang perangkat 

keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan sistem. Pada bagian pembahasan sistem 

menjelaskan tentang gambaran jalannya sistem beserta fungsinya. 

Bab kelima penutup menjelaskan kesimpulan dan saran dari aplikasi yang 

telah dibuat. Saran dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem 

selanjutnya. 



4 
 

BAB II 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Gambaran Umum Pusat Layanan Karir dan Alumni Universitas 

Dinamika 

Ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas merupakan 

satu persoalan penting dan mendesak. Perguruan Tinggi diposisikan sebagai 

institusi penghasil SDM yang diharapkan dapat mengisi kebutuhan dunia kerja 

dengan standar mutu yang optimal. Di sisi lain, kualitas lulusan Perguruan Tinggi 

seringkali juga dihubungkan dengan cepat tidaknya lulusannya terserap lapangan 

kerja. Untuk itu diperlukan usaha yang dapat mendekatkan perguruan tinggi dengan 

dunia kerja sejak awal. Dengan demikian kebutuhan dunia 

perusahaan/instansi/industri akan SDM akan dapat dipenuhi dengan adanya lulusan 

perguruan tinggi menjadi lebih fokus/terarah kompetensinya. Dengan adanya 

kebutuhan tersebut, Universitas Dinamika (UNDIKA) mengantisipasinya dengan 

mendirikan sebuah departemen yang bernama Pusat Layanan Karir dan Alumni 

(PLKA). PLKA merupakan merupakan pusat pengembangan karir, yang berada di 

bawah Wakil Ketua Rektor Bidang Kemahasiswaan & Alumni. Tujuan pendirian 

PLKA adalah salah satu bagian perusahaan yang menjembatani atau menjadi 

mediator antara perusahaan/instansi/industri pencari kerja dan para pencari kerja, 

khususnya yang berasal dari UNDIKA (alumni/mahasiswa). Selain itu, diharapkan 

PLKA juga menjadi wadah bagi pengembangan kualitas SDM khususnya 

mahasiswa dan alumni, untuk menjadi tenaga kerja yang kompeten dan sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan. 
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2.2 Logo Universitas Dinamika 

 

Berikut ini adalah logo dari Universitas Dinamika yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2. 1 Logo Universitas Dinamika 

 

2.3 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Dinamika 

A. Visi 

Menjadi Perguruan TInggi yang Produktif dalam berinovasi 

B. Misi 

1. Menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas dan futuristis 

2. Mengembangkan produktivitas berkreasi dan berinovasi 

3. Mengembangkan layanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

C. Tujuan 

1. Menghasilkan SDM berbudipekerti luhur, kompetitif, dan adaptif terhadap 

perkembangan 

2. Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas dan inovatif 

3. Menghasilkan produk kreatif dan inovatif yang tepat guna 

4. Memperluas kolaborasi yang produktif 

5. Mengembangkan lingkungan yang sehat dan produktif 

6. Meningkatkan produktivitas layanan bagi masyarakat 
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2.4 Lokasi Pusat Layanan Karir dan Alumni Universitas Dinamika 

 

Berikut adalah lokasi dari Pusat Layanan Karir dan Alumni Universitas 

Dinamika. 

Alamat : Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya 

Website : www.dinamika.ac.id 

Telepon / Hp : +62 (31) 8721731 

Fax : +62 (31) 8710218 

E-mail : official@dinamika.ac.id 

 

Lokasi Universitas Dinamika dapat dilihat pada Gambar 2.2 
 

 

Gambar 2.2 Lokasi Universitas Dinamika 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Pengelolaan 

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau 

proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan. 

(Murtiyono) 

 
3.2 Lowongan Pekerjaan 

Lowongan Kerja ialah Satu peluang kerja pada tempat tersendiri di 

lembaga atau tempat usaha yang ada untuk individu atau barisan yang sudah penuhi 

kriteria yang diperlukan. 

Peluang kerja pada tempat atau Jabatan tersendiri dalam soal ini 

mempunyai makna yang lumayan sederhana. Tiap lowongan kerja akan 

memberikan type pekerjaan dan tempat/jabatan yang dapat diambil oleh beberapa 

pelacak kerja. Dalam kerangka ini, pelacak kerja dapat pilih tempat atau jabatan 

tersendiri yang sesuai talenta serta ketrampilan yang dipunyainya. (LokerJobIndo, 

2019) 

 
3.3 Perusahaan 

Secara umum, yang dimaksud dengan perusahaan adalah tempat kegiatan 

produksi, baik barang maupun jasa, dan tempat berkumpulnya semua faktor-faktor 

produksi. Selain itu, perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai lembaga dalam 

bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa 

kepada masyarakat dengan insentif atau motif keuntungan. 

Salah satu fungsi utama perusahaan adalah untuk menggerakan roda 

perekonomian nasional. Perusahaan menjadi satu faktor penting dalam sistem 

perekonomian suatu bangsa, karena perusahaan dapat menyerap tenaga kerja, serta 

memaksimalkan daya guna dari sumber daya yang dimiliki. (Tommy, 2020) 
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3.4 Sistem 

Menurut Abdul Kadir (2014:61) bahwa “Sistem adalah sekumpulan 

elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan”. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sekumpulan elemen, 

himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan 

berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. (admin, 2018) 

 
3.5 Informasi 

Pengertian Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah 

diproses dan diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa 

dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Data dan fakta adalah 

“bahan baku” informasi, tetapi tidak semuanya bisa diolah menjadi informasi. 

(Putra, 2020) 

 
3.6 Implementasi Sistem 

Tahap ini merupakan tahap meletakkan sistem agar siap digunakan. Pada 

tahap ini dapat dilakukan: rancangan implementasi, memilih dan melatih personil, 

mempersiapkan tempat dan lokasi sistem, serta melakukan konversi sistem. 

 
3.7 Database 

Dilihat dari segi bahasa maka database juga dapat disebut basis data. Suatu 

data dapat dimaksudkan informasi yang diperoleh dan disimpan sedangkan basis 

adalah semacam perkumpulan atau tempat berkumpul. Maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa arti dari database adalah kumpulan data atau informasi yang 

diperoleh dan selanjutnya disimpan dalam suatu media, umumnya adalah di 

komputer. 

Pengolahan database dalam media komputer ditujukan untuk 

mempermudah dan tentunya mengikuti perkembangan zaman yang semakin 

menerapkan era komputerisasi. Suatu pengelolaan sistem database dalam dunia IT 

biasa dikenal dengan istilah DBMS (Database Management System). Suatu 
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database juga dapat didefinisikan terdiri dari kumpulan tabel – tabel yang 

menyimpan data serta informasi. 

Namun pada hakikatnya penerapan database tidak hanya terdapat dalam 

lingkup IT saja, namun lebih dari itu. Contohnya pada sekolah atau universitas 

terdapat database mahasiswa, murid, tenaga pengajar, sarana prasarana dan lain 

lain. Dalam lingkungan perusahaan juga pastinya terdapat data – data perusahaan 

mencakup database karyawan, keuangan, dan lain – lain. (Maya, n.d.) 

 
3.8 Database Management System 

Menurut Marlinda (2004:6), Database Management System (DBMS) 

merupakan kumpulan file yang saling berkaitan dan program untuk pengelolanya. 

Basis data adalah kumpulan datanya, sedang program pengelolanya beridir sendiri 

dalam suatu paket program yang komersial untuk membaca data, menghapus data 

dan melaporkan data dalam basis data. 

Bahasa-bahasa yang terdapat dalam DBMS adalah: 

a. Data Deifintion Language (DDL) 

Pola skema basis data dispesifikan dengan satu set difinisi yang dekspresikan 

dengan satu bahasa khusus yang disebut DDL. Hasil kompilasi perintah DDL 

adalah satu tabel yang disimpan di dalam fole khusus yang disebut dictionary 

atau directory. 

b. Data Manipulation Language (DML) 

Bahasa yang memperbolehkan pemakai nengakses atau memanipulasi data 

sebagai yang diorganisasikan sebelumnya model data yang tepat. 

c. Query 

Pernyataan yang diajukan untuk mengambil Informasi. Merupakan bagian 

DML yang digunakan untuk pengambilan informasi. 

DBMS memiliki fungsi sebagai berikut: 

a. Data Definition 

DBMS harus dapat mengolah pendefinisian data. 

b. Data Manipulation 

DBMS harus dapat menangani permintaan-permintaan daru pemakai untuk 

mengakses data. 
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c. Data Security dan Integrity 

DBMS dapat memeriksa security dan integrity data yang didefinisikan oleh 

DBA. 

d. Data Recovery dan Concurrency 

DBMS harus dapat menangani kegagalan- kegagalan pengaksesan basis data 

yang dapat disebabkan oleh kesalahan sistem, kerusakan disk dan sebagainya. 

DBMS harus dapat mengontrol pengaksesan data yang konkuren yaitu bila satu 

data diakses secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemakai pada saat yang 

bersamaan. 

e. Data Dictionary 

DBMS harus menyediakan data dictionary. 

 
3.9 Pemrograman Website 

Dalam pemrograman website memilik beberapa konten penting, seperti: 

a. Bahasa Markup (seperti HTML, XHTML, dan XML) 

b. Gaya Lembar Bahasa (seperti CSS dan XSL) 

c. Client-side Scripting (seperti JavaScript dan VBScript) 

d. Server-side Scripting (seperti PHP dan ASP) 

e. Teknologi Database (seperti MySQL dan Oracle) 

f. Teknologi Multimedia (seperti Flash dan Silverlight) 

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah sebuah  bahasa 

pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Bahasa 

pemrograman ini banyak digunakan untuk pengembangan website. 

Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi 

pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda 

tergantung data yang diproses. Inilah yang membuat PHP sering digunakan untuk 

membangun website yang dinamis seperti toko online. 

PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP 

nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama 

dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan LiteSpeed. (Awwaabiin, 2020) 



 

BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

4.1 Analisis Sistem 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan saat 

kegiatan Kerja Praktik di Pusat Layanan Karir dan Alumni (PLKA), ditemukan 

beberapa masalah untuk mengelola data perusahaan dan lowongan dalam website 

PLKA. Permasalahannya adalah mengelola data perusahaan dan lowongan, input 

data partisipan serta CV, proses pelamaran ,dan pelaporan. Informasi ini digunakan 

untuk membantu proses administrasi yang terdapat di PLKA Universitas Dinamika. 

Agar lebih mempermudah prosesnya, di perlukan adanya pengembangan sistem 

pengelolaan data perusahaan dan lowongan dengan dibuatnya aplikasi berbasis 

website yang terhubung menjadi satu kesatuan dengan database. Dengan 

menggunakan aplikasi yang terhubung dengan website dan database memiliki 

kelebihan diantaranya memperkecil kemungkinan kesalahan dalam mengimputkan 

data dan mempermudah dalam proses mencari data. 

Aplikasi Pencatatan Data lowongan pekerjaan perusahaan adalah aplikasi 

pengolahan data yang telah diimputkan oleh perusahaan. Aplikasi ini juga 

menyertakan laporan yang berkaitan data perusahaan dan lowongan inputan data. 

Untuk dapat mengolah data dengan baik maka dibutuhkan aplikasi yang dapat 

mempermudah admin untuk melakukan pencatatam data secara tepat melalui 

website yang di akses lewat komputer yang terhubung dengan jaringan. Dengan 

diberlakukannya pengelolaan data secara terintegrasi dengan database 

memudahkan pihak PLKA Universitas Dinamika untuk merekap data perusahaan 

dan lowongan melalui aplikasi. 

4.1.1 Komunikasi 

Pada tahap ini dilakukan proses observasi dan wawancara. Proses 

observasi dilakukan secara tidak langsung dengan cara menganalisis dokumen- 

dokumen yang dibutuhkan pada proses pengajuan kegiatan dengan tujuan untuk 

mengetahui data apa saja yang akan digunakan nantinya. Sedangkan pada proses 

wawancara dilakukan dengan melibatkan staff bidang PLKA. Hal ini bertujuan 
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untuk menanyakan beberapa hal yang tidak didapatkan melalui observasi. Hasil dari 

proses tersebut dapat disusun proses analisis bisnis, analisis kebutuhan pengguna, 

analisis kebutuhan data dan analisis kebutuhan fungsional. 

 

A. Analisis Bisnis 

Analisis bisnis dilakukan setelah melalui tahapan komunikasi yang 

meliputi identifikasi masalah, identifikasi pengguna, identifikasi data, serta 

identifikasi fungsi. 

1. Identifikasi Masalah 

Terdapat beberapa permasalahan yang muncul setelah melaksanakan kerja 

praktik dan melakukan observasi serta wawancara pada PLKA. Dari beberapa 

permasalahan yang ada, penelitian ini mengangkat satu permasalahan yaitu 

pencatatan data perusahaan dan lowongan di PLKA. Dalam melakukan 

pencatatan data perusahaan dan lowongan memiliki beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

a. Admin kesulitan dalam mencari data perusahaan dan lowongan yang aktif 

atau yang tidak aktif. 

2. Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan staff PLKA, pengguna 

yang terlibat dalam pencatatan data perusahaan dan lowongan adalah wakil 

rektor 3 dan PLKA. 

3. Identifikasi Data 

Identifikasi ini melibatkan kebutuhan apa saja yang digunakan dalam 

proses pencatatan data perusahaan dan lowongan. Pada proses pengajuan 

kegiatan ini tidak memerlukan data lainnya. 

4. Identifikasi Fungsi 

Setelah dilakukan proses identifikasi pengguna dan identifikasi data, maka 

proses selanjutnya dapat dilakukan identifikasi mengenai fungsi dari pencatatan 

data perusahaan dan lowongan yaitu fungsi input data dan pencarian data. 
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B. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Analisis kebutuhan pengguna berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dari 

masing-masing pengguna yang berhubungan langsung dengan aplikasi yang dibuat. 

Pengguna dari Aplikasi Pengajuan Kegiatan adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Perusahaan 

Tabel 4.1 Kebutuhan Bagian Perusahaan 
 
 

Kebutuhan Fungsi Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

Mengelola data dan 

pembuatan laporan 

1. Data perusahaan 

2. Data lowongan 

1. Data perusahaan 

2. Data lowongan 

 
C. Analisis Kebutuhan Data 

Analisis kebutuhan data dilakukan setelah menyusun analisis kebutuhan 

pengguna. Data yang dibutuhkan guna menunjang aplikasi yang dibuat meliputi: 

1. Data Perusahaan 

Data perusahaan digunakan untuk menyimpan data perusahaan. Data yang 

diperlukan adalah id perusahaan, id industri, id cp, nama perusahaan, profil, 

status perusahaan, skala perusahaan, tahun berdiri, total karyawan, kota, 

provinsi, alamat, nomor hp, nomor fax, gambar, website, dan status. 

2. Data Lowongan 

Data lowongan digunakan unruk menyimpan data lowongan. Data yang 

diperlukan adalah id lowongan, id spesialisasi pekerjaan, id peran pekerjaan, 

nama, tingkat posisi, tipe pekerjaan, deskripsi, keuntungan, tingkat pendidikan, 

gaji maksimal, gaji minimal, display gaji, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan 

status. 

 

4.1.2 Merencanakan Kebutuhan Sistem 

Pembuatan aplikasi pengelolaan data perusahaan dan lowongan pekerjaan 

pada PLKA memiliki beberapa spesifikasi teknologi yang perlu dipenuhi agar 

aplikasi berjalan dengan baik. Spesifikasi tersebut meliputi: 
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A. Kebutuhan Perangkat Keras 

Aplikasi Pencatatan Data Lowongan Pekerjaan Perusahaan di PLKA 

Universitas Dinamika yang sudah dirancang dan dibangun membutuhkan beberapa 

spesifikasi perangkat keras. Beberapa spesifikasi perangkat keras perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Komputer dengan processor Intel Core 2 Duo P 8400 @ 2.30 GHz atau lebih 

tinggi. 

2. Graphic Intel 64-bit dengan resolusi 1280 x 800 atau lebih tinggi. 

3. Memori minimum RAM 4 GB. 

B. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pemenuhan kebutuhan perangkat lunak agar aplikasi dapat berjalan 

dengan baik adalah sebagai berikut: 

1. XAMPP. 

2. Oracle 11G 

3. Visual Studio Code 

4. Internet Browser Chrome. 

4.2 Merancang Sistem 

Tahap Selanjutnya setelah melakukan analisis sistem adalah merancang 

sistem. Proses pada tahap ini adalah membentuk suatu sistem dimana sistem 

tersebut merupakan sistem baru yang PLKA dalam melakukan pengelolaan data 

perusahaan dan lowongan. Merancang sistem memiliki beberapa proses, yaitu 

sitemap merancang proses, merancang basis data, dan rancangan data pengguna. 

4.2.1 Sitemap 

Sitemap adalah salah satu alat bantu yang mempermudah dalam 

pengenalan peta situs dalam suatu website. Sitemap yang telah dibuat ini berfungsi 

untuk mempermudah dalam menjelaskan Aplikasi Pencatatan Data Lowongan 

Pekerjaan Perusahaan di PLKA Universitas Dinamika. Sitemap dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 
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Gambar 4. 1 Sitemap Aplikasi Pencatatan Perusahaan dan Lowongan 
 

 

 
 

4.2.2 Merancang Proses 

Merancang proses terdiri dari beberapa fungsi yang digambar dengan 

context diagram, diagram jenjang, dan data flow diagram yang didapat dari hasil 

kebutuhan data dan kebutuhan pengguna. 

A. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) merupakan cara atau metode yang digunakan 

dalam pengembangan aplikasi yang bersifat terstruktur untuk menggambarkan 

aliran data yang digunakan dalam aplikasi. Diagram ini menggambarkan interaksi 

antara entity dan aliran data yang terdapat pada aplikasi. 
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Perusahaan 

Informasi Data Lowongan Kerja Informasi Data Perusahaan 

Data Lowongan Kerja 0 Data Perusahaan 

Informasi Data Lowongan Kerja 

Aplikas i Pencatatan Data 

Lowongan Pekerjaan 

Perusahaan di PLKA Informasi Data Perusahaan 

Admin 

Context diagram menggambarkan proses sistem secara umum. Berikut ini 

adalah context diagram dari aplikasi pengajuan kegiatan pada PLKA. Context 

diagram dapat dilihat pada Gambar 4.2 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Contex Diagram Aplikasi PLKA 
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Kerja 

Perusahaa 

n 

Perusahaa 

n 

Disimpan 
2 Perusahaan 

1 

Perusahaa 

n 

Data Perusahaan Dilihat 

Pendaftaran 

Informasi Data Perusahaan 
Disimpan    

Informasi Data Perusahaan Data Perusahaan 
Lowongan 

2 

Lowongan 
Dilihat

 

Kerja Informasi Data Lowongan Kerja 

Informasi Data Lowongan 

 
Data Lowongan Kerja 

 

Perusahaa 

n 

3 

 

Admin 

 
 

DFD berikut merupakan hasil dekompos dari context diagram yang 

digunakan untuk menggambarkan aliran data Aplikasi Pencatatan Data Lowongan 

Pekerjaan Perusahaan Di Pusat Layanan Karir Dan Alumni. DFD dapat dilihat pada 

Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 DFD Level 0 Aplikasi Pencatatan Data perusahaan dan Lowongan 
 

1. Pendaftaran Perusahaan 

Pada DFD level 1 proses pendaftaran perusahaan, menjelaskan secara umum 

proses yang dilakukan saat mendaftar. Setelah perusahaan mendaftar, 

perusahaan dapat melihat informasi data perusahaan yang telah di masukkan 

pada saat mendaftar .DFD level 1 proses pendaftaran perusahaan dapat dilihat 

pada Gambar 4.4 

 

Admin 
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Gambar 4.4 DFD Level 1 Pendaftaran Perusahaan 

 

 

2. Membuat Lowongan 

Pada DFD level 1 proses membuat lowongan dan melihat lowongan yang telah 

di buat oleh perusahaan, menjelaskan secara umum proses yang dilakukan saat 

memmbuat lowongan dan melihat lowongan. Proses ini dapat dijelaskan pada 

Gambar 4.5. 

 
 

 
Gambar 4.5 DFD Level 1 Pembuatan Lowongan 
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4.2.3 Merancang Basis Data 

Pada tahap merancang basis data bertujuan untuk merancang skema 

database yang akan digunakan dalam aplikasi. Rancangan basis data tersebut akan 

dijelaskan dalam bentuk Conceptual Data Model, Physical Data Model, dan 

struktur tabel. 

 
A. Conceptual Data Model 

Conceptual Data Model (CDM) dari aplikasi pengajuan kegiatan ini 

memiliki 2 entitas yaitu perusahaan dan lowongan. CDM Aplikasi Pencatatan Data 

Lowongan Pekerjaan Perusahaan Di Pusat Layanan Karir Dan Alumni dapat dilihat 

pada Gambar 4.6. 

 
 

Perusahaan  

id_perusahaan 

nama_perusahaan 

profil 

status_perusahaan 

skala_perusahaan 

tahun_berdiri 

total_karyawan 

kota 

provinsi 

alamat 

nomor_hp 

nomor_fax 

gambar 

website 

status 

<pi> Integer 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Integer 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Integer 

Integer 

Variable 

Variable 

Variable 

 
characters (100) 

characters (255) 

characters (12) 

characters (10) 

 
characters (10) 

characters (15) 

characters (20) 

characters (50) 

 

 
characters (10) 

characters (20) 

characters (12) 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

 

 

 

 

 

 

 

memliki 

Lowongan_Kerja 

id_lowongan 

nama 

tingkat_posisi 

tipe_pekerjaan 

deskripsi 

keuntungan 

tingkat_pendidikan 

gaji_maksimal 

gaji_minimal 

display_gaji 

status 

tanggal_mulai 

tanggal_berakhir 

<pi> Integer 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Variable 

Integer 

Integer 

Boolean 

Variable 

Date 

Date 

 
characters (100) 

characters (50) 

characters (10) 

characters (255) 

characters (100) 

characters (10) 

 

 

 
characters (12) 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

<M> 

 

Identifier_1 <pi> 
Identifier_1 <pi> 

 

Gambar 4.6 CDM Aplikasi Pencatatan Data Perusahaan dan Lowongan 

Terdapat 2 tabel yaitu, tabel perusahaan dan tabel lowongan kerja. Kedua 

tabel tersebut mempunyai relasi one to many yang artinya perusahaan dapat 

memiliki banyak lowongan kerja. 

 

B. Physical Data Model 

Physical Data Model (PDM) menggambarkan struktur tabel yang 

digunakan pada aplikasi pengajuan kegiatan. Berikut ini adalah bentuk PDM yang 

digunakan pada aplikasi. PDM pada Aplikasi Pencatatan Data Lowongan Pekerjaan 

Perusahaan Di Pusat Layanan Karir Dan Alumni dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Perusahaan 
 Lowongan_Kerja 

id_perusahaan 

nama_perusahaan 

profil 

int 

varchar(100) 

varchar(255) 

<pk> 
id_lowongan 

id_perusahaan 

nama 

tingkat_posisi 

tipe_pekerjaan 

deskripsi 

keuntungan 

tingkat_pendidikan 

gaji_maksimal 

gaji_minimal 

display_gaji 

status 

tanggal_mulai 

tanggal_berakhir 

int 

int 

varchar(100) 

varchar(50) 

varchar(10) 

varchar(255) 

varchar(100) 

varchar(10) 

int 

int 

bool 

varchar(12) 

date 

date 

<pk> 

<fk> 

status_perusahaan varchar(12)   

skala_perusahaan varchar(10)   

tahun_berdiri int   

total_karyawan varchar(10)   

 kota varchar(15)   

provinsi varchar(20)   

alamat varchar(50)   

nomor_hp int   

nomor_fax int   

gambar varchar(10)   

website varchar(20)   

status varchar(12)  
 

 

 

 

Gambar 4.7 PDM Aplikasi Pencatatan Data Perusahaan dan Lowongan 

 
 

Terdapat 2 tabel yaitu, tabel perusahaan dan tabel lowongan kerja. Kedua 

tabel tersebut mempunyai relasi one to many yang artinya perusahaan dapat 

memiliki banyak lowongan kerja. 

 
C. Struktur Tabel 

Berdasarkan PDM yang sudah terbentuk, dapat disusun struktur tabel yang 

akan digunakan untuk menyimpan data. Tabel-tabel yang digunakan untuk Aplikasi 

Pencatatan Data Lowongan Pekerjaan Perusahaan di Pusat Layanan Karir dan 

Alumni adalah sebagai berikut: 

1. Tabel Perusahaan 

Tabel 4.2 menjelaskan tentang struktur tabel perusahaan. 

Primary Key : ID_PERUSAHAAN 

Foreign Key : - 

Fungsi : menyimpan data master Perusahaan 

Tabel 4.2 Struktur Tabel Perusahaan 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. ID_PERUSAHAAN INT - Primary Key 

2. NAMA_PERUSAHAAN VARCHAR 100 - 

3. PROFIL VARCHAR 255 - 
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No. Field Type Data Length Constraint 

4. STATUS_PERUSAHAAN VARCHAR 12 - 

5. SKALA_PERUSAHAAN VARCHAR 10 - 

6. TAHUN_BERDIRI INT - - 

7. TOTAL_KARYAWAN VARCHAR 10 - 

8. KOTA VARCHAR 15 - 

9. PROVINSI VARCHAR 20 - 

10. ALAMAT VARCHAR 50 - 

11. NOMOR_HP INT - - 

12. NOMOR_FAX INT - - 

13. GAMBAR VARCHAR 10 - 

14. WEBSITE VARCHAR 20 - 

15. STATUS VARCHAR 12 - 

 

2. Tabel Lowongan Kerja 

Tabel 4.3 menjelaskan tentang struktur tabel lowongan kerja. 

Primary Key : ID_LOWONGAN 

Foreign Key : ID_PERUSAHAAN 

Fungsi  : menyimpan data master Lowongan Kerja 

Tabel 4.3 Struktur Tabel Lowongan Kerja 

 

No. Field Type Data Length Constraint 

1. ID_LOWONGAN INT - Primary Key 

2. ID_PERUSAHAAN INT - Foreign Key 

3. NAMA VARCHAR 100 - 

4. TINGKAT_POSISI VARCHAR 50 - 

5. TIPE_PEKERJAAN VARCHAR 10 - 

6. DESKRIPSI VARCHAR 255 - 

7. KEUNTUNGAN VARCHAR 100 - 

8. TINGKAT_PENDIDIKAN VARCHAR 10 - 

9. GAJI_MAKSIMAL INT - - 
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No. Field Type Data Length Constraint 

10. GAJI_MINIMAL INT - - 

11. DISPLAY_GAJI BOOLEAN - - 

12. STATUS VARCHAR 12 - 

13. TANGGAL_MULAI DATE - - 

14. TANGGAL_BERAKHIR DATE - - 

 

4.3 Implementasi Sistem 

Tahapan selanjutnya setelah merancang desain antarmuka pengguna 

adalah mengimplementasikan sistem. Aplikasi Pencatatan Data Lowongan 

Pekerjaan Perusahaan di Pusat Layanan Karir dan Alumni diimplementasikan 

menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang 

telah dirancang sebelumnya. Perangkat keras yang digunakan antara lain: 

1. Komputer dengan processor Intel Core 2 Duo P 8400 @ 2.30 GHz atau lebih 

tinggi. 

2. Graphic Intel 64-bit dengan resolusi 1280 x 800 atau lebih tinggi. 

3. Memori RAM 4 GB atau lebih tinggi. 

Perangkat lunak yang digunakan antara lain: 

1. XAMPP. 

2. Internet Browser Chrome. 

3. ORACLE 11G 

Setelah mengimplementasikan hardware dan software mulai dilakukan 

fungsi pada aplikasi. Fungsi-fungsi yang diuji antara lain: 

1. Fungsi mengelola data perusahaan 

2. Fungsi mengelola data lowongan 

 

 
4.4 Membahas Sistem 

Setelah merancancang antarmuka pengguna maka tahapan selanjutnya 

adalah mengimplementasikan ke dalam aplikasi. Hasil implementasi adalah sebagai 

berikut: 
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1. Halaman Awal 

Halaman Awal adalah halaman tampilan awal dari aplikasi yang 

dijalankan. Pada halaman ini terdapat berbagai menu yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.8. 

 

 
Gambar 4.8 Halaman Awal 

 
2. Halaman Sign In 

Halaman ini digunakan untuk memasukkan username/email dan password 

yang mana nanti perusahaan akan menuju dashboard. Halaman ini dapat dilihat 

pada Gambar 4.9. 

 
 

Gambar 4.9 Halaman Sign In 
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3. Halaman Sign Up 

Halaman ini digunakan untuk perusahaan mendaftar. Halaman ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Halaman Sign Up 

 

 

4. Halaman Dashboard/Home Perusahaan 

Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi jumlah data 

permintaan pekerjaan, lamaran pekerjaan yang statusnya masih waiting, accepted, 

rejected, dan berbagai menu lain yang dapat dilihat pada Gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Halaman Dashboard/Home Perusahaan 
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5. Halaman Profile Perusahaan 

Halaman ini digunakan untuk melihat data Perusahaan. Halaman ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.12 

 

Gambar 4.12 Halaman Profile 

 

 

 
6. Halaman Job Vacancy 

Halaman ini digunakan untuk melihat data lowongan yang di buat 

perusahaan. Halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.13 

 

Gambar 4.13 Halaman Job Vacancy 



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan perancangan, serta implementasi Aplikasi 

Pencatatan Data Lowongan Pekerjaan Perusahaan di Pusat Layanan Karir dan 

Alumni Universitas Dinamika, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Aplikasi yang dibuat mampu melakukan pencatatan data perusahaan dan 

lowongan. 

b. Aplikasi ini mampu mengelola data perusahaan dan lowongan. 

 
 

5.2 Saran 

Aplikasi Pencatatan Data Lowongan Pekerjaan Perusahaan di Pusat 

Layanan Karir dan Alumni Universitas Dinamika yang telah di buat ini tentunya 

masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh sebab itu, disarankan dalam 

pengembangan aplikasi ini agar menjadi lebih baik yaitu dengan menguji aplikasi 

agar terbebas dari bug. Selain itu, sistem diharapkan dapat terintegrasi dengan 

sistem lain sehingga bisa dipakai di divisi yang lain yang ada di Universitas 

Dinamika. 
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