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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan bidang teknik informatika saat ini sudah mengalami 

kemajuan yang sangat pesat, dan menjadi suatu hal yang berguna dan penting bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa di dunia internet, informasi dapat 

disediakan untuk masyarakat seluruh dunia dan tidak dibatasi oleh waktu. Dan 

untuk menyampaikan informasi tersebut di dunia internet dikenal suatu media 

untuk meletakkan informasi tersebut secara online yaitu web.  

Dikembangkanlah suatu Sistem Informasi Lowongan Kerja berbasis web, 

para pencari pekerjaan dan orang yang menyediakan pekerjaan dapat 

berpartisipasi dengan memberikan semua informasi yang dibutuhkan pada sistem 

dan tidak dipungut biaya sehingga web dapat menjadi suatu media tempat 

bertemunya penyedia pekerjaan dan pencari pekerjaan yang tidak dibatasi waktu, 

biaya dan letak geografis. 

Fungsi utama dari Sistem Informasi Lowongan Kerja yang akan 

dikembangkan ini adalah untuk menampung advertising yang dipasang oleh 

penyedia pekerjaan yang dapat diakses atau dilihat oleh siapapun dan kapanpun. 

Jadi melalui Sistem Informasi Lowongan kerja ini penyedia pekerjaan dapat 

memasang iklan dengan jauh lebih detail, sebab dengan menggunakan media 

internet biaya pemasangan iklan dapat dilakukan secara gratis dan tidak dibatasi 

oleh ruang dan waktu. Jadi penaruh iklan dapat memberikan syarat – syarat 

maupun informasi – informasi sedetail mungkin dan jangka waktu yang lama, 

tergantung keinginan pemasang iklan tersebut.Manfaat yang dapat diambil dengan 

adanya website informasi lowongan pekerjaan akan mempermudah para pencari 

pekerjaan dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan, tanpa dibatasi oleh 

waktu, biaya ataupun letak geografis. Informasi yang didapatkan juga lebih detail, 

akurat dan terbaru. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka rumusan masalah 

yang akan dibahas, yaitu : 

a. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat memudahkan para pencari kerja 

mendapatkan informasi lowongan pekerjaan pada PT. Mesco Sarana 

Nusantara ? 

b. Bagaimana caranya untuk memperkecil biaya dan menghemat waktu ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Dalam penulisan ini penulis hanya membahas mengenai sistem lowongan 

kerja di PT Mesco Sarana Nusantara. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah mendapatkan 

informasi lowongan kerja yang dapat di akses di mana saja dan kapan saja untuk 

PT. Mesco Sarana Nusantara. 

 

1.5  Luaran Yang Diharapkan 

Luaran yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebuah aplikasi yang 

dapat memudahkan para pencari kerja untuk mendapatkan informasi tentang 

lowongan kerja yang dapat di akses di mana saja dan kapan saja sehingga dapat 

menghemat waktu dan biaya. 

 

1.6  ManfaatPenelitian 

Pembuatan Aplikasi lowongan pekerjaan berbasis web bermanfaat untuk : 

a. Untuk Akademik/IPTEK 

Memberikan sumber acuan (referensi) dan bahan kajian bagi upaya 

pengembangan aplikasi serta menambah literatur perpustakaan.  

b. Untuk Pengguna (user)  

Memberikan layanan informasi lowongan pekerjaan berbasis internet 

yang mampu menyediakan informasi secara cepat, tepat dan tidak 

dibatasi oleh letak geografis. 
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1.7  SistematikaPenulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh masalah yang akan 

dibahas dalam skripsi ini, maka sitematika penulisan dibagi dalam enam bab 

sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 DASAR TEORI 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembuatan 

Lowongan pekerjaan berbasis web. 

BAB 3 METODETOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang alur penelitan, tahapan penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, alat dan bahan penelitian (hardware&software). 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil rancangan wesite lowongan kerja dan 

pembahasan tentang website tsb. 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari penelitian serta saran yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN 
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