
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang pesat untuk 

memperoleh sebuah informasi. Teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat 

khususnya mahasiswa saat ini adalah internet, tidak terkecuali memperoleh sebuah 

informasi lowongan pekerjaan part time untuk mahasiswa. Hal ini disebabkan 

bahwa di dunia internet , informasi dapat disediakan oleh mahasiswa tanpa dibatasi 

oleh waktu. 

Tidak sedikit mahasiswa mengalami kendala dalam hal dana misalnya 

kehabisan uang untuk biaya bayar kost, makan, dan lain sebagainya. Dengan 

masalah diatas maka mahasiswa mempunyai inisiatif untuk mencari pekerjaan 

sampingan (part time) untuk membantu meringankan biaya orang tua atau sekadar 

untuk mengisi waktu luang saat liburan semester. Terkadang mahasiswa juga 

seringkali mencari dengan cara manual, yaitu dengan mendatangi perusahaan, 

dengan mendatangi perusahaan mahasiswa belum juga pasti mendapatkan 

lowongan pekerjaan karena tidak semua perusahaan yang didatangi oleh mahasiswa 

membutuhkan tenaga kerja baru, belum lagi kalau pelamar pekerjaan membawa 

berkas persyaratan, CV, surat lamaran pekerjaan dimana proses tersebut 

membutuhkan kertas yang sangat banyak serta adanya kemungkinan berkas yang 

di bawa sobek, basah karena kehujanan ketika sampai di perusahaan yang di tuju, 

selain proses diatas mahasiswa juga sering  melakukan dengan cara membaca media 

cetak seperti koran, majalah, brosur, atau informasi dari mulut ke mulut. Maka dari 
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itu saya terdorong untuk membuat aplikasi perantara penyedia lowongan pekerjaan 

dan pelamar pekerjaan. Dengan masalah yang dihadapi mahasiswa saat ini maka 

dibuatlah aplikasi lowongan pekerjaan part time untuk mahasiswa. 

Aplikasi ini dibuat menggunakan framework CodeIgniter karena 

framework CodeIgniter bersifat open-source, mempunyai ukuran file yang lebih 

kecil daripada framework lainnya seperti framework laravel, framework yi dan lain 

lain. Selain itu alasan menggunakan framework CodeIgniter adalah aplikasi 

framework CodeIgniter berjalan bisa berjalan cepat, CodeIgniter menggunakan 

pola desain MVC( Model, View, Control) yang bagaimana satu file yang dibuat 

tidak berisi banyak code. Hal ini juga menjadi lebih mudah untuk dibaca, dipahami, 

dan dipelihara di kemudian hari. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka bagaimana membuat 

Implementasi Framework Codeigniter Untuk Penyedia Lowongan Pekerjaan Part 

time Mahasiswa? 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar tidak terjadi penyimpangan dan salah sasaran dalam membuat aplikasi 

website lowongan kerja ini, maka batasan masalah yang diberikan yaitu: 

1. Pengguna terbagi 3 yaitu admin, perusahaan, dan mahasiswa. 

2. Hak akses mahasiswa disini dapat mendaftar, login, melihat katalog, 

mencari pekerjaan yang diinginkan, serta melengkapi berkas berkas 

yang dibutuhkam oleh perusahaan. 

3. Hak akses perusahaan disini dapat mendaftar, login, melengkapi data 
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diri (profil perusahaan dan syarat), menerima data dan memeriksa data 

dari sistem yang dikirim oleh pelamar, menginputkan perihal informasi 

wawancara kepada pelamar lewat sistem, menginputkan tempat dan 

waktu wawancara bagi pelamar lewat sistem. 

4. Admin memverifikasi berkas-berkas yang dikirimkan oleh mahasiswa 

sebelum perusahaan membuka berkas yang dikirimkan. 

5. Mahasiswa dapat melihat jadwal wawancara di menu website halaman 

mahasiswa. 

6. Mahasiswa dapat melihat pengumuman penerimaan  di menu website 

halaman mahasiswa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat web informasi lowongan 

pekerjaan secara online dan gratis. Dengan penelitian ini pencari kerja dapat 

melamar pekerjaan yang disediakan oleh penyedia tenaga kerja yang terdaftar 

dalam sistem secara online. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab dan masing-masing terdiri dari sub 

bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan uraian yang memuat tentang segala sesuatu yang melatar 

belakangi penulis melakukan penelitian dan yang mendasari permasalahan yang 

terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, maanfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai sumber data yang digunakan sebagai referensi 

dalam membangun sistem informasi lowongan pekerjaan part time mahasiswa yang 

berisi teori-teori penjelasan tentang Pekerjaan, Lowongan Pekerjaan, Framework, 

CodeIgniter, World Wide Web, HTML, PHP, MySQL, dan Internet. 

BAB III : METODE  PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang data-data dan peralatan yang diperlukan dalam 

penulisan dan perancangan sistem. Kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan 

sistem perangkat lunak (software) dan kebutuhan perangkat keras (hardware) serta 

membahas analisis perancangan sistem yang meliputi perancangan Diagram 

Context, DFD Level 1 dan Relasi Tabel. Kemudian perancangan tampilan (user 

interface). 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

 Bab ini memuat langkah dan pembahasan yang sifatnya terpadu dan disajikan 

dalam bentuk gambar dari aplikasi yang dibuat dan penjelasan dari masing-masing 

bagian program dan penjelasan dari sistem aplikasi yang dibuat. 

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini dibagi menjadi dua sub bab yaitu, kesimpulan yang menjawab 

permasalahan yang dihadapi penulis dan saran yang berisi solusi alternatif untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 


