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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Lembaga pendidikan khususnya Sekolah Menengah Kejuruan 

memiliki tujuan yaitu menciptakan sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan dan keterampilan dalam bidang tertentu sesuai dengan 

penjelasan Undang – Undang RI No. 20 2003 tentang Sistem pendidikan 

Nasional pasal 15, “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah 

yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang 

tertentu” (Depdiknas, 2003: 27). Tujuan tersebut juga di terapkan oleh 

SMK Negeri 3 Jepara, SMK Negeri 3 Jepara adalah salah satu instasi 

pendidikan negeri yang berada di kecamatan jepara kabupaten jepara yang 

memiliki beberapa jurusan yang bergerak dalam bidang keahlian 

perkantoran, pemasaran, akuntansi, broadcast, teknik jaringan dan 

multimedia. Di antara semua jurusan memiliki jumlah siswa dan siswi  

yang berbeda-beda pada perkantoran memiliki 3 kelas yang berjumlah 41 

siswa/siswi setiap kelas, pemasaran memiliki 3 kelas bejumlah 35 

siswa/siswi, akutansi memiliki 3 kelas yang berjumlah 40 siswa setiap 

kelas, sedangkan setiap jurusan Teknik memiliki jumlah siswa 41 setiap 

kelas. Pendidikan merupakan salah satun tonggak yang penting dalam 

memperbaiki dan membangun negara karena dapat merubah perilaku 

individu menjadi teraah dan lebih baik melalui proses pembelajaran, 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk menyiapkan lulusan 

siap kerja yang harapannya memiliki pengetahuan serta keterampilan 

untuk dapat mengisi lapangan pekerjaan. Demi mewujudkan tersebut salah 

satu usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk membekali lulusan 

memasuki dunia kerja yaitu dengan jalan memberikan pelayanan kepada 
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lulusan berupa program pemasaran lulusan melalui Bursa Kerja Khusus 

(BKK).  

   Untuk mempertahankan eksistensinya, setiap tahunnya pada akhir 

sekolah atau kelulusan siswa  di beri pemberitahuan informasi dan 

pendaftaran pencari kerja untuk memberi penyuluhan serta penyaluran 

pencarian kerja pada setiap alumni. Setelah itu siswa akan didata siapa saja 

yang akan mengikuti atau mendaftar lowongan kerja yang ada, dan setelah 

mendaftar akan diadakan tes dan selanjutnya dalam beberapa hari akan 

siswa akan diberitahukan di terima atau tidaknya setelah melakukan 

seleksi. 

   SMK Negeri 3 Jepara kerjasama mempunyai instansi yaitu Balai 

Kerja Khusus (BKK) untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan 

untuk alumni siswa. Pada proses ini terdapat masalah yaitu dalam 

mekanisme kerja BKK secara keseluruhan dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya masih kurang optimal dikarenakan dalam 

pengumuman masih belum belum informatif karena dalam penyampaian 

lowongan kerja pada alumni siswa SMK Negeri 3 Jepara masih belum 

tersampaikan ke semua alumni di karenakan informasi yang ada masih 

dalam bentuk pengumuman yang di tempelkan pada mading / papan 

pengumuman sekolah. Dengan adanya sistem yang dibuat nantinya dapat 

membantu Sekolah dan BKK membantu dalam proses pemberitahuan 

informasi dan pendaftaran lowongan kerja menjadi lebih mudah dan 

mempersingkat waktu, karena nantinya siapa saja yang ingin mengikuti 

pendaftaran tanpa harus bersusah payah untuk mendaftar dan menerima 

informasi yang diberikan. sistem tersebut ini juga memberi konfirmasi 

melalui sms apabila siswa tersebut diterima atau tidak. 

   Oleh Karena itu, untuk meningkatkan mutu sistem informasi 

dengan mengelola beberapa proses pemberitahuan dan pendaftaran 

lowongan pekerjaan berdasarkan kondisi permasalahan yang telah 

dijelaskan sebelumnya pemanfaatan sistem ini untuk mempermudah 

pendataan pendaftaran lowongan pekerjaan, pembuatan laporan, serta 
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meminimalisir waktu kinerja agar lebih efisien mengenai pendaftaran dan 

pemberitahuan informasi tentang adanya lowongan pekerjaan dan 

penerimaan dr perusahaan tertentu. Diharapkan dapat menjadi solusi bagi 

SMK Negeri 3 Jepara dalam melakukan pengelolaan data pendaftaran, 

informasi tentang lowongan pekerjaan, seleksi tes  dan pengumuman 

penerimaan pada perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

didapatkan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan 

membangun sebuah Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan berbasis web 

dan Sms Notification yang dapat digunakan dalam pengolahan data 

danmemberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan SMK Negeri 3 

Jepara dan Bursa Kerja Khusus sehingga membantu dalam melaksanakan 

program guna menyalurkan lulusan untuk siap memasuki dunia kerja. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembuatannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, 

maka batasan masalah yang akan di bahas pada skripsi ini adalah : 

a. Pada sistem informasi ini mencakup proses pemberitahuan 

informasi lowongan pekerjaan, pendaftaran lowongan, 

pencarian lowongan dan pemberitahuan penerimaan pekerjaan 

pada perusaahan terterntu. 

b. Sistem Informasi lowongan pekerjaan ini dilengkapi dengan 

fitur SMS Notifikasi melewati e-mail pada pemberitahuan 

informasi lowongan dan penerimaan pekerjaan. 

c. Metode pengembangan sistem ini menggunakan metode 

waterfall dengan menggunakan bahasa pemrograman php serta 

tools yang digunakan yaitu Adobe Dreamweaver, Visual Studio 

Code dan menggunakan database MySQL 

1.4 Tujuan Skripsi 

Tujuan dari penelitian yaitu untuk membangun Sistem Informasi 

Lowongan Pekerjaan berbasis web dan sms notifikasi yang digunakan 
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untuk membantu proses memberikan informasi dan pendaftaran lowongan 

pekerjaan. Selain itu dapat mempermudah mendapatkan informasi 

penerimaan diterima atau tidaknya pada perusahaan tertentu. 

1.5 Manfaat Skripsi 

Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut 

a. Bagi instansi 

1. Diharapkan dapat membantu dalam pemberian informasi 

dan pendaftaran lowongan kerja pada siswa SMK Negeri 3 

Jepara. 

2. Mempermudah untuk memberikan hasil seleksi secara 

cepat. 

b. Bagi akademik 

Diharapkan menambah referensi mengenai portal lowongan 

kerja berbasis web dan sms notifikasi 

c. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengalaman dalam merancang sebuah 

sistem dan mengimplementasikan ke dalam aplikasi Sistem 

Informasi Lowongan Pekerjaan khususnya web dan sms 

notifikasi bagi instansi sesuai dengan kebutuhan yang ada di 

lapangan 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan relevan maka penulis 

mengumpulkan sumber data dengan cara : 

1.6.1.1 Sumber Data Premier 

Adalah Sumber Data yang diperoleh secara langsung dari instasi 

sekolah melalui pengamatan atau  pencatatan terhadap objek penelitian, 

Meliputi : 
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a. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui 

pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwan yang diselidiki 

secara langsung, misalnya untuk mendapatkan data informasi 

lowongan pekerjaan untuk alumni siswa SMK Negeri 3 Jepara 

b. Wawancara 

Pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab 

langsung dengan sumber daya atau pihak yang terkait yang 

berhubungan dengan penelitian yang di perlukan 

1.6.1.2 Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diambil secara tidak 

langsung dari objek penelitian. Data tersebut bisa di peroleh pada buku-

buku, dokumentasi, dan literatur-literatur, Meliputi : 

a. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data dari buku-buku yang sesuai dengan tema 

permasalahan. Misalnya, pengumpulan teori-teori mengenai 

metode perancangan UML dan metode pengembangan 

rekayasa perangkat lunak untuk penyusunan laporan skripsi. 

b. Studi Dokumentasi 

Pengumpulan data dari literature-literature dan dokumentasi 

dari internet, diktat, atau sumber informasi lain. Misalnya 

untuk materi tinjauan pustaka tentang sistem informasi 

lowongan pekerjaan berbasis web. 

1.6.2 Metode Rekayasa Perangkat Lunak / Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah dengan 

menggunakan Metode Model Waterfall. Menurut Sukamto dan 

Shalahuddin (2013), tahap-tahap dalam model waterfall antara lain: 

a. Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 

untuk menspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat 

dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh 
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user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini 

perlu untuk didokumentasikan. 

b. Desain 

Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang 

fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak 

termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

antarmuka dan prosedur pengodean. Tahap ini mentranslasikan 

menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat 

lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu 

didokumentasikan. 

c. Pembuatan Kode Program 

Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat 

lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai 

dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. 

d. Pengujian 

Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi lojik 

dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah 

duji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan (error) 

dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 

diinginkan. 

e. Pendukung (Support) atau Pemeliharaan (Maintenance) 

Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketika sudah dikirim ke user. Perubahan 

bisa terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak 

terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus 

beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau 

pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai 

dari perubahan perangkat lunak baru. 
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1.7 KERANGKA PEMIKIRAN 

Berikut adalah gambar alur dari kerangka pemikiran yang akan 

diterapkan dalam sistem dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran pemanfaatan sms notification pada Portal 

Lowongan Pekerjaan pada SMK Negeri 3 Jepara 

Problems    Opportunity 

1. Pada proses pemberitahuan  informasi 

lowongan pekerjaan masih belum 

informatif bagi alumni siswa karena 

informasi lowongan masih di tempelkan 

pada mading sekolah.  

2. Pendaftaran masih manual dengan 

datang ke sekolah untuk mendaftar 

3. Pemberitahuan kelolosan masih belum 

informatif kepada pendaftar 

 

1. Masyarakat mudah dalam 

mengakses  internet 

2. Membutuhkan sistem 

terkomputerisasi bagi 

pengelolahan data informasi. 

3. Internet bisa di akses lewat 

handphone 

Approach 

Menggunakan teknologi internet yang bisa diakses dengan mudah di 

manapun dan kapanpun dapat memudahkan siswa dalam mengetahui 

atau  melakukan pendaftaran lowongan pekerjaan dengan cepat secara 

online 
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   Result 

Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web 

dan SMS Notification pada SMK Negeri 3 Jepara 

 


