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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pekerjaan merupakan hal yang paling utama karena berpengaruh langsung 

terhadap kelangsungan hidup seseorang. Pekerjaan merupakan sarana dalam 

pencarian sumber kehidupan manusia untuk meningkatkan taraf kehidupannya.. 

Ketersediaan lowongan pekerjaan merupakan masalah yang selalu diperhatikan 

secara intensif oleh setiap orang. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan 

lowongan pekerjaan dengan banyaknya calon pekerja yang dapat berdampak 

buruk. Salah satu dampak buruk tersebut adalah pengangguran yang merajalalela. 

Menurut survey BPS (Badan Pusat Statistik) Republik Indonesia per Februari 

2014, tingkat penganguran di Indonesia mencapai 7,15 juta orang [1]. 

 Perkembangan teknologi khususnya internet membentuk pola society baru 

yang butuh akan informasi yang cepat serta real time. Oleh karena itu dibutuhkan 

device yang bisa memenuhi akan kebutuhan itu, salah satunya yaitu smartphone 

android. Perkembangan pengguna smartphone android di Indonesia saat ini 

berkembang pesat dengan segala kemudahan akses dan fitur-fitur yang 

ditawarkan. Ditambah semakin beragam aplikasi yang ditawarkan untuk 

mempermudah berbagai pekerjaan di app store membuat smartphone android 

semakin diminati berbagai kalangan. Kenaikan pengguna smartphone ini juga 

mendorong para developer aplikasi membuat aplikasi versi mobile. Salah satunya 

Informasi Lowongan Pekerjaan.  

Informasi Lowongan Pekerjaan adalah sebuah aplikasi yang menyajikan 

informasi tentang lowongan pekerjaan pada smartphone android sehingga 

memberikan kemudahan bagi user dalam mencari informasi melalui smartphone 

android.  

Dengan adanya aplikasi lowongan pekerjaan pada platform Android ini 

menjadi alternatif bagi masyarakat untuk melakukan pencarian informasi 

lowongan pekerjaan kapanpun dan dimanapun berada hanya dengan 

memanfaatkan media smartphone Android. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a) Bagaimana menganalisa kebutuhan sistem pada sebuah aplikasi 

lowongan pekerjaan pada platform Android? 

b) Bagaimana mendesain user interface pada sebuah aplikasi lowongan 

pekerjaan? 

c) Bagaimana mengimplementasikan web crawler pada sebuah aplikasi 

lowongan pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik? 

d) Bagaimana melakukan pengujian aplikasi lowongan pekerjaan pada 

platform Android? 

 

1.3 Batasan masalah 

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini bisa terfokus maka ditentukan 

batasan masalah diantaranya sebagai berikut : 

a) Program ini merupakan sebuah aplikasi tentang penyedia informasi 

lowongan pekerjaaan. 

b) Aplikasi yang dirancang hanya berhubungan dengan lowongan pekerjaan. 

c) Aplikasi ini hanya menampilkan dan memberi informasi mengenai 

lowongan pekerjaan. 

d) Aplikasi berjalan pada mobile device yang menggunakan sistem operasi 

Android minimal versi 2.3.3 Gingerbread . 

e) Sumber data diambil dari situs www.karir.com dan www.carijob.com.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

a) Dapat menganalisa kebutuhan sistem pada sebuah aplikasi lowongan 

pekerjaan pada platform android. 

b) Dapat mendesain user interface pada sebuah aplikasi lowongan pekerjaan 

yang user friendly sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh user. 
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c) Mengimplementasikan web crawler pada sebuah aplikasi lowongan 

pekerjaan pada platform Android agar fitur-fitur dapat berjalan dengan 

baik. 

d) Melakukan pengujian terhadap aplikasi lowongan pekerjaan agar dapat 

mengetahui kekurangan atau error pada aplikasi 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan berbagai macam 

literature seperti paper, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan 

pembuatan aplikasi informasi lowongan pekerjaan berbasis Android. 

Bagaimana menganalisa data lowongan pekerjaan menggunakan 

bahasa pemograman java dan menggunakan metode web crawler. 

2. Analisa dan Desain 

Tahap analisa dan desain merupakan tahapan dimana data yang 

ada dianalisa struktur dari datanya, karakteristik data yang digunakan 

serta fitur-fitur yang mencakup dalam pengelompokan data nantinya. 

Pada tahap ini juga akan digambarkan rencana penggunaan web 

crawler, serta rencana uji coba dari sistem yang akan dibangun. 

3. Implementasi  

Tahap implementasi merupakan tahapan dimana sebuah sistem 

mulai dibangun, berdasarkan pada rancangan sistem yang telah dibuat 

pada sebelumnya. Penerapan logika pada sistem nantinya akan 

menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

pembangunan sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa 

pemograman java. 

4. Pengujian dan Analisa Hasil 

Tahap pengujian dan analisa hasil nantinya akan dilakukan 

dengan cara menguji coba melalui perangkat smartphone. Dalam tahap 

ini juga dilakukan guna mengetahui apakah sistem yang telah 
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dibangun berdasarkan rancangan yang telah dibuat dan terbebas dari 

error. Sehingga dapat diketahui apakah sistem yang dibangun telah 

sesuai dengan tujuan tugas akhir. 

5. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan merupakan tahap akhir dalam penyelesaian 

tugas akhir. Pada tahap pembuatan laporan, segala hal yang berkaitan 

dengan penyelesaian tugas akhir ditulis secara detail, baik mengenai 

metode yang digunakan, perancangan sistem, pengolahan data, 

implementasi serta hasil analisa yang diperoleh dicantumkan ke dalam 

laporan, sehingga pembaca dapat memperoleh informasi mengenai 

proses penyelesaian tugas akhir ini. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini memuat landasan-landasan teori yang berasal dari sumber-

sumber terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Teori yang dicantumkan 

berdasarkan metode yang digunakan dalam tugas akhir ini. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini membahas proses analisa dan perancangan sistem pembuatan 

aplikasi Aplikasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Android 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap 

system yang telah dibuat. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

  


