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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang  

 Pada saat ini, jenis pekerjaan begitu banyak yang ditawarkan oleh setiap 

Perusahaan. Setiap jenis pekerjaan memiliki spesifikasi dan kualifikasi yang 

berbeda, seperti : umur, nilai IPK, pengalaman kerja, pendidikan terakhir maupun 

keahlian lainnya. Untuk masing – masing pekerjaan tentunya memiliki 

kekurangan dan kelebihan. Begitu juga dengan kebutuhan iklan oleh masyarakat 

sekarang sangat berkembang drastis, bukan hanya dengan lembaran plamflet, 

brosur dll, tetapi juga dengan media iklan dibidang elektronik. Contohnya televisi, 

radio dan internet.    

 Banyaknya jenis-jenis pekerjaan beserta spesifikasinya membuat para 

pencari kerja (jobseekers) kesulitan dalam menentukan sebuah pekerjaan, karena 

banyak faktor yang perlu dipertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Jobseeker sebagai pengambil keputusan akan merasa bingung ketika mengetahui 

banyaknya lowongan pekerjaan beserta ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh 

Perusahaan. 

 Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, semakin bertambah 

pula kemampuan alat-alat elektronik dalam membantu menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan diberbagai bidang. Pembangunan sebuah media 

informasi di web-web yang biasanya diakses melalui komputer dan internet serta 

melalui media komunikasi handphone yang sekarang jauh lebih cangih untuk 

membantu manusia dalam menyelesaikan permasalahanan sehari-hari yang 

memungkinkan untuk diselesaikan dengan alat-alat tersebut.     

 Usaha untuk menginformasikan sebuah iklan dan lowongan pekerjaan 

sekarang jauh lebih mudah untuk bisa diketahui oleh masyarakat ketika itu 

disampaikan melalui media internet karena sekarang banyak yang mendukung
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permasalahan tersebut. Dan seseorang akan merasa jauh lebih dipermudah jika 

bisa diakses melalui handphone masing-masing yang mendukung jaringan 

internet tentunya tanpa harus menyalakan komputer atau bahkan pergi ke warung 

internet untuk mencari iklan atau lowongan pekerjaan kalau itu bisa diakses 

dengan mudah dihandphone. Untuk itulah maka dibuat suatu aplikasi lowongan 

pekerjaan dan iklan berbasis mobile yang berstudy kasus pada Harry Agency. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan melihat perkembangan tren 

smartphone dikalangan masyarakat yang tinggi serta dengan kemudahan aplikasi 

smartphonedisegala bidang membuat teknologi informasi semakin berperan 

penting. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengembangkan aplikasi di 

bidang Teknologi Informasi untuk mobile agar memudahkan para penduduk asli 

maupun pendatang di kota Malang menentukan pencarian informasi lowongan 

pekerjaan dan iklan dengan mengangkat tema penelitian “Desain dan 

Implementasi Lowongan Pekerjaan dan Iklan Berbasis Mobile.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pengertian dan penjelasan serta latar belakang masalah yang 

ada, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah: 

a) Bagaimana melakukan analisa kebutuhan pada aplikasi yang dapat 

menampilkan informasi lowongan kerja dan iklan berbasis mobile? 

b) Bagaimana membangun desain pada aplikasi yang dapat menampilkan 

informasi lowongan kerja dan iklan berbasis mobile? 

c) Bagaimana melakukan implementasi pada aplikasi yang dapat menampilkan 

informasi lowongan kerja dan iklan berbasis mobile? 

d) Bagaiamana melakukan pengujian pada aplikasi yang dapat menampilkan 

informasi lowongan kerja dan iklan berbasis mobile? 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penyelesaian tugas akhir ini terdapat beberapa batasan masalah yang 

dikaitkan dengan aplikasi lowongan kerja dan iklan berbasis mobile, antara lain: 

a) Aplikasi akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman java 

dan MySQL sebagai database. 

b) Aplikasi ini akan digunakan oleh 2 pengguna yaitu admin dan client. 
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c) Aplikasi ini bukan hanya melihat iklan dan lowongan saja tetapi dapat 

mengelola iklan dan lowongan pekerjaan yang bias dioperasikan oleh admin 

dan client ketika client mempunyai id atau hak akses untuk 

menambahkannya dengan cara client membeli space untuk publish iklan 

tersebut. 

d) Aplikasi ini disertai fitur untuk pencarian sesuai kategori yang dibuat. 

e) Dalam proses pembuatan aplikasi ini penulis tidak menanggulangi masalah 

yang berkaitan dengan pemeliharaan atau maintenance. 

f) Aplikasi hanya berjalan pada Android smartphone mobile saja. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan, tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

tugas akhir ini adalah: 

a) Melakukan analisa kebutuhan pada aplikasi yang dapat menampilkan 

informasi lowongan kerja dan iklan berbasis mobile. 

b) Membangun desain pada aplikasi yang dapat menampilkan informasi 

lowongan kerja dan iklan berbasis mobile. 

c) Melakukan implementasi pada aplikasi yang dapat menampilkan informasi 

lowongan kerja dan iklan berbasis mobile. 

d) Melakukan pengujian pada aplikasi yang dapat menampilkan informasi 

lowongan kerja dan iklan berbasis mobile. 

1.5 Metodologi 

 Dalam membangun perangkat lunak diperlukan sebuah cara atau 

metodologi yang dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan perangkat lunak 

yang diharapkan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Studi pustaka dan pengumpulan data 

Mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur,  buku-buku,  artikel 

maupun jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan pembuatan mobile 

aplication. 

b) Analisa kebutuhan Sistem 

Analisa dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi perangkat lunak 

lowongan kerja dan iklan berbasis mobile dengan mengambil data tentang 

pemesanan iklan pada Harry Agency sesuai dengan yang dibutuhkan client. 
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 Sistem dalam aplikasi ini untuk menggolah iklan atau lowongan kerja pada 

perusahaan untuk memudahkan dalam transaksi yang dibutuhkan mulai pada 

tahap publish iklan kemobile hingga pengelolaan pada tahap selesainya iklan yang 

dipublish sesuai dengan durasi waktu yang dibeli oleh client. Dan proses ini akan 

dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sehingga akan lebih mudah dalam 

penggelolaan iklan atau lowongan kerja tersebut.  

c) Perancangan Sistem 

Pada tahap ini sistem akan mulai dirancang, perancangan sistem dimulai dari 

perancangan desain sistem dengan Unified Modeling Language (UML) untuk 

memperjelas rancangan sistem secara keseluruhan yang pada akhirnya 

perancangan ini menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak lowongan kerja dan 

iklan berbasis mobile. 

d) Implementasi 

Aplikasi lowongan kerja dan iklan berbasis mobile ini akan 

diimplementasikan berdasarkan perancangan dan desain sistem yang telah 

dilakukan sebelumnya sehingga tercipta sebuah perangkat lunak yang efektif dan 

efisien. 

e) Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak akan dilakukan untuk menentukan keberhasilan 

perangkat lunak.  Pengujian dilakukan pada fungsionalitas dari keseluruhan sistem 

yang sudah berupa aplikasi akhir yaitu aplikasi lowongan kerja dan iklan berbasis 

mobile. 

f) Pembutan Laporan 

Selanjutnya pada tahapan terakhir akan dilakukan penyusunan laporan proyek 

tugas akhir dari penelitian ini sebagai keseluruhan proses yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk tertulis dari proyek tugas akhir yang 

dikerjakan.  

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan buku tugas akhir ini akan dibagi manjadi beberapa bab dengan 

sistematika sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi pembuatan tugas 

akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan metodologi-

metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan pembuatan laporan tugas 

akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin utama secara garis besar dari 

keseluruhan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Teori-teori yang mendasari tugas akhir ini akan diuraikan pada bab kedua. 

Adapun teori yang dibahas yaitu lowongan pekerjaan, iklan, software engenering, 

android, web service, bahasa pemrograman, dan penelitian terkait. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan system. Analisa 

sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan 

non fungsional, use case diagram, use case scenario. Sedangkan perancangan 

sistem meliputi diagram activity, sequence diagram, class diagram, perancangan 

antarmuka (interface). 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi 

pembangunan aplikasi, pembahasan menyeluruh mengenai sistem dan tahap-tahap 

pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakan sistem yang telah dibuat. 

Pengujian sistem meliputi : Pengujian pada android, kinerja sistem menggunakan 

black box. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan agar 

sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 


