
1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, kita dituntut untuk 

mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Dengan media internet manusia 

sangatlah dimanjakan karena dapat mencari informasi atau memberi informasi 

dengan sangat mudah dan cepat. 

Univeristas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sebagai institusi 

pendidikan dengan ruang lingkup perguruan tinggi sudah banyak menghasilkan 

alumni yang berkompeten dalam bidangnya dengan status sebagai alumni. Tetapi 

untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, magang maupun pelatihan kerja 

untuk alumni belum tersedia. Sehingga masih banyak lulusan dari universitas yang 

belum mendapatkan informasi pekerjaan. 

Tidak adanya pengontrolan terhadap alumni yang telah lulus menyulitkan 

akademik mendapatkan informasi dari para alumni dimana informasi para alumni 

sangat penting bagi akademik untuk peninjauan akreditasi kampus. Selain itu tidak 

tersedianya tempat alumni untuk meletakan informasi berupa CV. 

Pekerjaan adalah hal yang wajib di dapatkan di era globalisasi seperti ini untuk 

menghidupi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu pekerjaan sangatlah penting bagi 

alumni maupun bagi universitas itu sendiri. Dengan alumni yg sudah mempunyai 

pekerjaan dapat meningkatkan kualitas lulusan dan akreditasi dari universitas dan 

fakultas. Sehingga universitas tersebut dapat penilaian yang bagus di mata publik . 

Dari penjelasan di atas maka perlu dilakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

informasi lowongan pekerjaan pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta, oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat permasalahan ini sebagai 

skripsi/tugas akhir yang berjudul : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

LOWONGAN KERJA PADA UNIVERISTAS PEMBANGUNAN NASIONAL 

“VETERAN” JAKARTA. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan masalah dalam 

skripsi ini adalah bagaimana membuat perancangan sistem informasi lowongan 

pekerjaan untuk alumni Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

 

1.3  Batasan Masalah 

a. Sistem ini dapat menampung berbagai informasi tentang lowongan 

pekerjaan, magang dan pengembangan karier bagi alumni Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang sedang mencari lowongan 

pekerjaan  

b. Pengolahan data alumni yang mencakup biodata alumni Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 

c. Sistem ini hanya dipeuntukan untuk alumni angkatan 2015 ke atas 

  

1.4  Ruang Lingkup 

Kegiatan penelitian ini dilakukan untuk membangun dan merancang sistem 

informasi lowongan pekerjaan untuk alumni Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jakarta berbasis web 

 

1.5  Tujuan Penilitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Merancang sistem informasi lowongan kerja berbasis website, sehingga 

mempermudah alumni mendapatkan informasi lowongan pekerjaan , 

magang atau pun pelatihan kerja. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan padasistem informasi ini adalah : 

a. Bagi instansi, dapat memberi tempat untuk alumni berbagi informasi dan 

mendapatkan informasi tentang hal informasi pekerjaan serta memberi 
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tempat bagi perusahaan untuk mencari pekerja dari Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta tersebut 

b. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran kepada peneliti lain atau para akademis yang akan 

mengambil tugas akhir dalam kajian yang sejenis sekaligus sebagai referensi 

penulisan. 

c. Bagi penulis, dapat berguna dalam menambah wawasan pengetahuan baik 

teori maupun praktek dan memperluas pengalaman dalam penelitian sistem 

informasi khususnya sistem informasi lowongan pekerjaan pada Universitas 

Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 

 

 1.7  Luaran yang diharapkan   

Luaran yang diharapkan dari pemodelan sistem informasi lowongan pekerjaan 

untuk menyediakan informasi bagi alumni untuk mencari pekerjaan, magang maupun 

pelatihan pekerjaan dan memberikan atau berbagi informasi tentang pekerjaan sesama 

alumni.   

 

1.8  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan proposal seminar ini, penulis memaparkan beberapa 

bab dan sub-subnya tentang pendahuluan, landasan teori, analisis sistem berjalan 

serta penutup. Sistematika penulisan laporan proposal skripsi sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, luaran yang diharapkan 

dan menjelaskan sistematika penulisan laporan proposal skripsi ini. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diambil sebagai pendekatan dalam menganalisis sistem berjalan berisi 

penguraian mengenaiteori-teori yang menunjang dalam penyusunan dan 

penulisan tugas akhir ini. 
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BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang kerangka pikir penelitian beserta penjabaran 

langkah-langkah penelitian yang digunakan sebagai pemecah permasalahan 

penelitian, serta alat bantu penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. 

BAB 4 ANALISA PERANCANGAN 

Bab ini akan membahas tentang perancangan sistem informasi lowongan 

pekerjaan khususnya untuk Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini akan merupakan bab terakhir dari skripsi, yang terdiri dari kesimpulan 

dari apa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Serta saran saran yang 

bermanfaat untuk kemajuan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jakarta. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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