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BAB III  

ANALISA PERANCANGAN SISTEM 

 

Dalam pembangunan aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja menggunakan 

mobile application android. Pada prinsipnya perancangan dengan sistematika yang 

baik akan memberikan kemudahan dalam pembuatan tugas akhir ini. Ada beberapa 

langkah atau tahapan, yaitu: 

3.1 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem yang akan digunakan dalam hal ini adalah 

pendekatan terstruktur yaitu mengenalkan alat-alat dan teknik-teknik untuk 

mengembangkan teknik terstruktur. Metode pengembangan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah model pengembangan SDLC (Sistem Development Life 

Cycle). Metode SDLC adalah tahap-tahap metode pengembangan sistem informasi 

popular pada saat pengembangan sistem pertama kali dikembangkan. Metode 

SDLC pertama kali dikembangkan yang dilakukan oleh analisis sistem dan 

programmer untuk membangun sebuah sistem informasi. Salah satu Model 

pengembangan sistem adalah model waterfall. [22] 

Metode waterfall bisa disebut dengan classic life cycle. Metode ini 

membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan 

perangkat lunak, dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan melalui analisis, desain, 

coding, testing dan pemeliharaan (maintenance). [23]  Permodelan waterfall 

sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Model Waterfall 
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1. Tahap Analisis 

Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. 

Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi. 

Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna 

untuk digunakan pada tahap selanjutnya.  

2. Tahap Perancangan 

Tahap ini dilakukan sebelum melakukan coding. Tahap ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran apa yang seharusnya dikerjakan dan bagimana tampilannya. 

Tahap ini membantu dalam mespesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta 

mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan.  

3. Tahap Implementasi 

Dalam tahap ini dilakukan pemrograman. Pembuatan software dipecah 

menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap 

berikutnya. Selain itu dalam tahap ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap model 

yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum.  

4. Tahap Testing 

Di tahap ini dilakukan penggabungan modul-modul yang sudah dibuat dan 

dilakukan pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah software yang dibuat 

telah sesuai dengan desainnya dan masih terdapat kesalahan atau tidak.  

5. Tahap Maintenance 

Pada tahap ini software yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan 

pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak 

ditemukan pada langkah sebelumnya. Perbaikan implementasi unit sistem dan 

peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru.  

3.2 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan baigian-

bagian komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian komponen dengan 

mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan 

berinteraksi untuk mencapai tujuan. [24] 

Saat ini sistem yang digunakan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kota Pasuruan masih tergolong manual. Pasalnya pada saat ini untuk penginputan 
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data masih secara manual, pengelolahan data yang kurang efektif dan pemberian 

informasi lowongan pekerjaan petugas harus mengalami kesulitan. Sehingga 

aplikasi yang akan dibangun yakni mengumpulkan semua masalah dan nantinya 

akan diterapkan pada sistem. Aplikasi ini diharapkan akan membantu petugas dan 

pencari kerja dalam dalam melakukan pendataan dan pemberian informasi 

lowongan pekerjaan. Baik aplikasi website ataupun mobile akan saling terintegrasi 

untuk petugas dan pencai kerja dalam melakukan kegiatan pendataan tenaga kerja. 

2.3 Analisa Kebutuhan User 

Analisa kebutuhan user ini dilakukan dengan tujuan dapat mengetahui 

kebutuhan sistem di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasurun 

sehingga dapat dibangun sistem sesuai kebutuhan user. Spesifikasi kebutuhan 

sistem dalam penelitian  ini, antara lain: 

2.3.1 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan pernyataan layanan sistem yang harus 

disediakan, bagaimana sistem bereaksi pada input tertentu dan bagaimana perilaku 

sistem pada situasi tertentu. Sedangkan kebutuhan fungsional user merupakan 

pernyataan level tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan sistem tetapi kebutuhan 

fungsional sistem menggambarkan layanan sistem secara detail. 

Untuk mendapatkan kebutuhan fungsional dengan menggunakan teknik 

elisitasi yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan 

yang terarah dan langsung kepada narasumber. Berikut kebutuhan aplikasi 

pendataan dan pemetaan tenaga kerja berbasis mobile.  

Aktor  : Admin 

a. Admin dapat mengelola user yaitu data diri para pencari kerja. 

b. Admin dapat mengelola informasi lowongan pekerjaan dan informasi jadwal 

pelatihan kerja. 

c. Admin dapat melihat hasil pemetaan berdasarkan data yang telah diinputkan 

oleh para pencari kerja. 

d. Admin dapat mengelola pesan dari para pencari kerja. 

e. Admin dapat melihat grafik tenaga kerja. 

f. Admin dapat mengelola laporan. 
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Aktor  : Pencari Kerja 

a. Pencari kerja dapat menginputkan data diri mereka. 

b. Pencari kerja dapat mengubah data diri mereka. 

c. Pencari kerja dapat melihat informasi tentang lowongan pekerjaan. 

d. Pencari kerja dapat melihat informasi pelatihan kerja. 

e. Pencari kerja dapat mengirim pesan kepada admin. 

2.3.2 Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional merupakan batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan 

sistem seperti kebutuhan hardware, sofware, batasan pengembangan proses dan 

lainnya.  

2.3.2.1 Kebutuan Hardware pada website server (Server) 

 Komputer server adalah tempat dimana proses penyimpanan data di 

lakukan, selain itu komputer server hanya akan mengirimkan data yang dibutuhkan 

oleh client. Sebuah komputer atau laptop yang digunakan untuk sarana pembuatan 

aplikasi dengan spesifikasi hardware sebagai berikut: 

Hardisk   : 500 GB 

Memory(RAM)  : 4 GB 

Procesor  : Processor Intel Core i5 2.30GNz 

Lain-lain   : Monitor, Keyboard dan mouse 

2.3.2.2 Kebutuhan Hardware (Client) 

Hardware minimum yang dibutuhkan dalam client ketika menggunakan aplikasi ini 

diantaranya yaitu : 

Procesor   : Android Jelly Bean 4.0 

Lain-lain  : Smartphone 

2.3.2.3 Kebutuan Software server 

Software yang dibutuhkan dalam computer server diantaranya yaitu :  

a. XAMPP 

b. Sublime 

c. Windows 7 

d. Web browser (Google Chrome) 
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e. Framework CodeIgniter 

f. Android Studio (untuk pembuatan aplikasi Mobile android) 

 

3.4 Desain Sistem 

3.4.1 Business Proses 

 

Gambar 3. 2 Business Proses 

1. Penduduk melakukan pengisian data diri sebagai calon pengangguran terdaftar 

dengan menggunakan mobile aplication android. Yang nanti nya mereka akan 

diberikan informasi tentang lowongan pekerjaan dan pelatihan. 

2. Data tersimpan dalam database sever. 

3. Penduduk yang tidak memiliki smartphone akan melakukan pengisian data diri 

sebagai calon pengangguran terdaftar dengan menuju dinas sosial, tenaga kerja 

dan transmigrasi kota Pasuruan. 

4. Admin melakukan pendataan. 

5. Admin melakukan pelelolaan data yang telah terkumpul. 

6. Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan mengirimkan 

informasi berupa lowongan pekerjaan kepada penduduk yang telah terdaftar. 

Mulai dari kriteria-kriteria yang dibutuhkan hingga jadwal pelatihan untuk para 

pencari kerja. 
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3.4.2 Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran sistem mengenai siapa saja actor 

(pengguna) dengan sistem dan hubungan-hubungan serta alur interaksi apa saja 

yang akan terjadi pada sistem. 

 

Gambar 3. 3 Use Case Diagram Petugas dan Pencari Kerja 

Pada gambar 3.3 use case diagram ini mempunyai 2 actor yaitu petugas dan pencari 

kerja. Adapun setiap actor mempunyai fungsi masing-masing sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Use Case Diagram 

No Nama UseCase Actor Keterangan 

1 Management Data Petugas 

Didalam Management Data terdapat 

Management Data Petugas, 

Management Data Penduduk.  

2 
Management Data 

Petugas 
Petugas 

Berisi tentang data-data petugas 

yang sudah terdaftar, yang kemudian 

username dan password petugas 

dapat digunakan untuk login awal di 

menu. Pada Menu Management data 

petugas fitur yang terdapat 

didalamnya adalah Insert, Update, 

Dalate, dan Search. 
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4 
Management Data 

Penduduk 
Petugas 

Berisi tentang data diri pencari kerja 

secara lengkap. Dimana data 

tersebut didapatkan dari user 

(pencari kerja) yang telah 

malakukan  penginputan data yang 

dilakukan melalui aplikasi. Pada 

Menu Management data penduduk 

fitur yang terdapat didalamnya 

adalah Insert, Update, Delete dan 

Search. 

5 View Maps Petugas 

Menampilkan peta google maps, dan 

dapat mencari marker penduduk 

berdasarkan katagori, seperti usia, 

pendidikan dan jenis kelamin 

6 
Management 

Informasi 
Petugas 

Didalam Management Informasi 

terdapat Management Informasi 

Pekerjaan, Management Informasi 

Pelatihan.  

7 

Management 

Informasi 

Pekerjaan 

Petugas 

Berisi tentang data-data informasi 

pekerjaan, dimana data-data tersebut 

didapat dari perusahaan atau instansi 

terkait. Pada Menu Management 

Informasi Pekerjaan fitur yang 

terdapat didalamnya adalah Insert, 

Update, Dalate, dan Search. 

8 
Management 

Informasi Pelatihan 
Petugas 

Berisi tentang data-data informasi 

jadwal pelatihan kerja, dimana data-

data tersebut didapat dari perusahaan 

atau instansi terkait. Pada Menu 

Management Informasi Pelatihan 
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fitur yang terdapat didalamnya 

adalah Insert, Update, Dalate, dan 

Search. 

9 Laporan Petugas 

Menampilkan laporan dari data diri 

pencari kerja, yang kemudian bisa di 

cetak. 

10 View Grafik Petugas  
Untuk menampilkan diagram 

grafika tentang data penduduk 

12 Input Data Diri 
Pencari 

Kerja 

Berisi tentang input data diri 

pengguna. 

13 Update Data Diri 
Pencari 

Kerja 

Berisi tentang data yang telah 

diinputkan oleh pencari kerja, dan 

berfungsi untuk mengunah data diri 

dari mereka.  

14 

Lihat Informasi 

Lowongan 

Pekerjaan 

Pencari 

Kerja 

Menampilkan informasi tentang 

lowongan pekerjaan yang telah di 

upload oleh Dinas sosial Tenaga 

kerja dan Transmigrasi Kota 

Pasuruan. Dan terdapat fitur 

percakapan antara pencari kerja 

dengan petugas yang berada di 

Dinas sosial Tenaga kerja dan 

Transmigrasi Kota Pasuruan. 

15 
Lihat Informasi 

Pelatihan 

Pencari 

Kerja 

Menampilkan informasi tentang 

pelatihan pekerjaan yang telah di 

upload oleh Dinas sosial Tenaga 

kerja dan Transmigrasi Kota 

Pasuruan. Dan terdapat fitur 

percakapan antara pencari kerja 
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dengan petugas yang berada di 

Dinas sosial Tenaga kerja dan 

Transmigrasi Kota Pasuruan. 

3.4.3 Activity Diagram 

Activity Diagram diagram yang menggambarkan workflow (aliran kerja) 

atau aktifitas dari sebuah proses bisnis. Diagram ini menggambarkan aktifitas yang 

dapat dilakukan oleh sistem, bagaimana awal aliran sistem, decision yang mungkin 

terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. 

3.4.3.1 Activity Input Data Diri 

Activity ini menunjukkan aktifitas yang dilakukkan oleh pencari kerja yaitu 

menginputkan data diri mereka didalam form Input Data Diri. 

 

Gambar 3. 4 Activity Diagram Input Data Diri 

3.4.3.2 Activity Update Data Diri 

Activity ini menunjukkan aktifitas yang dilakukkan oleh pencari kerja yaitu meng 

update data jika terjadi kesalahan atau perubahan dalam pengisian data diri. 

 

Gambar 3. 5 Activity Diagram Update Data Diri 
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3.4.3.3 Activity Informasi Lowongan Pekerjaan 

Activity ini menunjukkan aktifitas yang dilakukkan oleh pencari kerja yaitu melihat 

lowongan pekerjaan yang telah di share oleh petugas yang berada di Dinas sosial 

Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. Dan terdapat juga fitur pecakapan 

antara para pencari kerja dan petugas. 

 

Gambar 3. 6 Activity Diagram Informasi Lowongan Pekerjaan 

3.4.3.4 Activity Informasi Pelatihan 

Activity ini menunjukkan aktifitas yang dilakukkan oleh pencari kerja yaitu melihat 

jadwal pelatihan yang telah di share oleh petugas yang berada di Dinas sosial 

Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. Dan terdapat juga fitur pecakapan 

antara para pencari kerja dan petugas. 

 

Gambar 3. 7 Activity Diagram Informasi Pelatihan 
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3.4.4 Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan arus pekerjaan, pesan 

yang disampaikan dan bagaimana elemen-elemen didalamnya bekerja sama dari 

waktu ke waktu untuk mencapai suatu tujuan. 

3.4.4.1 Sequence Diagram Input Data Diri 

Pada gambar 3.8 pencari kerja membuka menu Input data diri yaitu menginputkan 

data diri mereka didalam form Input Data Diri. Setelah di klik tombol simpan, maka 

secara otomatis data tersebut tersimpan dalam database. 

 

Gambar 3. 8 Sequence Diagram Input Data Diri 

3.4.4.2 Sequence Diagram Update Data Diri 

Pada gambar 3.9 pencari kerja membuka menu Update data diri yaitu mengubah  

data diri mereka didalam form Update Data Diri. Setelah di klik tombol update, 

maka secara otomatis data tersebut telah terupdate dalam database. 

 

Gambar 3. 9 Sequence Diagram Input Data Diri 
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3.4.4.3 Sequence Diagram Informasi Lowongan Pekerjaan 

Pada gambar 3.10 pencari kerja membuka menu Informasi lowongan pekerjaan 

yaitu melihat daftar-daftar lowongan pekerjaan yang talah ada. Setelah itu jika 

terdapat petanyaan tentang informasi lowongan pekerjaan tersebut dapat di klik 

tombol pecakapan, dimana nanti para pencari kerja dapat bertanya hal yang 

membuat meraka bingung kepada petugas. 

 

Gambar 3. 10 Sequence Diagram Informasi Lowongan Pekerjaan 

3.4.4.4 Sequence Diagram Informasi Pelatihan 

Pada gambar 3.11 pencari kerja membuka menu Informasi pelatihan yaitu melihat 

6daftar-daftar pelatihan yang talah ada. Setelah itu jika terdapat petanyaan tentang 

informasi pelatihan tersebut dapat di klik tombol pecakapan, dimana nanti para 

pencari kerja dapat bertanya hal yang membuat meraka bingung kepada petugas. 

 

Gambar 3. 11 Sequence Diagram Informasi Pelatihan 

3.4.5 Class Diagram 

Pada gambar 3.12 ini merupakan Class diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan kumpulan dari class dan hubungannya. Diagram ini merupakan 
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diagram yang paling umum ditemukan dalam pemodelan sistem berorientasi objek.  

Aplikasi pendataan dan pemetaan tenaga kerja memiliki class diagram yang dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3. 12 Class Diagram 

Tabel 3. 2 Keterangan Class Diagram 

Nama Class Keterangan 

Login Merupakan kelas yang digunakan mengakses menu 
utama. 

Home Merupakan kelas yang dgunakan untuk mengelola 
data secara sepenuhnya. 

Manageadmin Merupakan kelas proses yang digunakan untuk 
mengelola data admin yang didalamnya harus juga 
menangani proses tambah data admin, mengubah data 
admin, menghapus data admin, mencari, dan melihat 
data admin. 

Datapenduduk Merupakan kelas yang digunakan untuk memproses 
segala pengaksesan data penduduk. 

ManagePenduduk Merupakan kelas proses yang digunakan untuk 
mengelola data penduduk yang didalamnya harus juga 
menangani proses tambah data penduduk, mengubah 

View 

Controller 

Model 
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data penduduk, menghapus data penduduk, mencari, 
dan melihat data penduduk. 

Manage_Info_Pekerjaan Merupakan kelas proses yang digunakan untuk 
mengelola data informasi pekerjaan yang didalamnya 
harus juga menangani proses tambah informasi 
pekerjaan, mengubah informasi pekerjaan, 
menghapus  informasi pekerjaan, mencari, dan 
melihat informasi pekerjaan. 

Manage_Info_Pelatihan Merupakan kelas proses yang digunakan untuk 
mengelola data informasi pelatihan yang didalamnya 
harus juga menangani proses tambah informasi 
pelatihan, mengubah informasi pelatihan, menghapus  
informasi pelatihan, mencari, dan melihat informasi 
pelatihan. 

C_gmap Merupakan kelas yang digunakan untuk memproses 
segala pengaksesan terhadap pemetaan penduduk dan 
informasi tentang jumlah tenaga kerja. 

Laporan Merupakan kelas yang digunakan untuk memproses 
segala pengaksesan laporan. 

Chat Merupakan kelas yang digunakan untuk memproses 
segala pengaksesan chat. 

Chart_tenagakerja Merupakan kelas yang digunakan untuk melihat chart 
tenega kerja. 

Chart_pengangguran Merupakan kelas yang digunakan untuk melihat chart 
pengangguran. 

Chart_penempatan Merupakan kelas yang digunakan untuk melihat chart 
penempatan. 

 

3.5 Desain Interface 

3.5.1 Desain Tampilan pada Android 

Pada desain ini terdiri atas desain halaman login, desain halaman register, 

desain tampilan menu utama, desain tampilan entry data diri dari tenaga kerja, 

desain tampilan update data diri dari tenaga kerja, desain tampilan view informasi 

lowongan pekerjaan, dan desain tampilan view informasi pelatihan. 
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3.5.1.1 Desain Halaman Login 

Pada halaman ini merupakan rancangan antarmuka pertama kalinya dari android 

pada saat user akan mengakses dari aplikasi ini. 

 

Gambar 3. 13 Rancangan Antarmuka Halaman Login 

Pada gambar 3.13 username dan password yang digunakan adalah username dan 

password dari user yang sudah terregistrasi ke database server. Sehingga jika user 

tidak melakukan regristrasi maka dapat dipastikan tidak dapat login. 

3.5.1.2 Desain Halaman Register 

Pada halaman ini merupakan rancangan antarmuka ketika user akan melakukan 

pendaftaran yang berfungsi untuk melakukan proses login. 

 

Gambar 3. 14 Rancangan Antarmuka Halaman Regisiter 

Pada gambar 3.14 user harus mengisi setiap atribut dari halaman register yang 

bertujuan untuk membuat akun baru yang kemudian akan di simpan pada database 

server supaya bisa digunakan untuk masuk pada halaman login. Sehingga jika user 

tidak mendaftar pada halaman register maka dapat dipastikan tidak bisa login. 
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3.5.1.3 Desain Tampilan Menu Utama 

Pada Halaman ini merupakan tampilan halaman pertama setelah user berhasil 

melakukan login. 

 

Gambar 3. 15 Rancangan Antarmuka Halaman Menu Utama 

Pada gambar 3.15 user diberikan pilihan menu yang diinginkan dimana ada menu 

entry data diri, update data diri, view informasi lowongan pekerjaan, view informasi 

pelatihan dan logout. Adapula fungsi dari setiap menu-menu tersebut berbeda-beda 

seperti: 

1. Entry data diri berfungsi untuk menginputkan data-data diri dari para pencari 

kerja. 

2. Update data diri berfungsi untuk mengubah data diri para pencari kerja jika 

terjadi perubahan. 

3. View informasi lowongan pekerjaan berfungsi untuk menampilkan daftar-

daftar lowongan pekerjaan yang telah diinputkan oleh Admin yang berada di 

Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. 

4. View informasi pelatihan berfungsi untuk menampilkan daftar-daftar pelatihan 

pekerjaan yang telah diinputkan oleh Admin yang berada di Dinas sosial 

Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. 

5. Logout berfungsi untuk kembali ke menu login. 

3.5.1.4 Desain Tampilan Entry Data Diri Tenaga Kerja 

Pada Halaman ini merupakan tampilan halaman penginputan data yang berfungsi 

untuk pengisian data diri para pencari kerja yang merupakan data utama dalam 

proses pendataan tenaga kerja. Kemudian data tersebut akan dikirim pada database 
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server yang berada pada Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota 

Pasuruan. 

 

Gambar 3. 16 Rancangan Antarmuka Halaman Entry Data Diri 

Pada gambar 3.16 ini merupakan tahap para pencari kerja diwajibkan untuk mengisi 

data diri mereka secara lengkap yang kemudian data tersebut akan dikirim pada 

database server yang berada pada Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota 

Pasuruan. Jika para pengguna telah mengisi data diri tersebut, maka secara otomatis 

pengguna telah terdaftar. 

3.5.1.5 Desain Tampilan Update Data Diri Tenaga Kerja 

Pada Halaman ini merupakan tampilan halaman untuk melihat data diri para pencari 

kerja yang telah mereka inputkan.  

 

Gambar 3. 17 Rancangan Antarmuka Halaman Update Data Diri 

Pada gambar 3.17 ini merupakan halaman dimana para pencari kerja dapat 

mengubah data diri mereka jika terdapat perubahan. Kemudian data tersebut akan 

dikirim pada database server yang berada pada Dinas sosial Tenaga kerja dan 
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Transmigrasi Kota Pasuruan. Jika para pencari kerja telah mengubah data diri 

tersebut, maka secara otomatis mereka telah berubah. 

3.5.1.6 Desain Tampilan View Informasi Lowongan Pekerjaan 

Pada Halaman ini merupakan tampilan halaman untuk melihat informasi-informasi 

tentang lowongan pekerjaan yang ada. 

 

Gambar 3. 18 Rancangan Antarmuka Halaman Informasi Pekerjaan 

Pada gambar 3.18 ini merupakan halaman dimana para pencari kerja dapat melihat 

informasi-informasi tentang lowongan pekerjaan yang telah di upload oleh admin 

yang berada pada Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. Dan 

para pencari kerja juga dapat bertanya-tanya (percakapan) tentang informasi 

lowongan pekerjaan tersebut pada admin. 

3.5.1.7 Desain Tampilan View Informasi Pelatihan 

Pada Halaman ini merupakan tampilan halaman untuk melihat informasi-informasi 

tentang pelatihan pekerjaan yang ada. 

 

Gambar 3. 19 Rancangan Antarmuka Halaman Informasi Pelatihan 
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Pada gambar 3.19 ini merupakan halaman dimana para pencari kerja dapat melihat 

informasi-informasi tentang pelatihan yang telah di upload oleh admin yang berada 

pada Dinas sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. Dan para pencari 

kerja juga dapat bertanya-tanya (percakapan) tentang informasi lowongan 

pekerjaan tersebut pada admin. 

3.5.2 Desain Tampilan Administrator pada Website 

Merupakan tampilan yang akan menjadi interface untuk admin yang berada di 

Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. Dimana website ini 

merupakan website server. 

3.5.2.1 Desain Tampilan Halaman Login Admin 

Pada gambar 3.20 ini merupakan tahap dimana admin dapat mengelola data 

sepenuhnya.  

 

Gambar 3. 20 Rancangan Antarmuka Halaman Login Admin 

Pada gambar 3.20 ini merupakan halaman dimana tidak semua stackholder dapat 

mengakses halaman ini. Yang dapat mengakses halaman ini adalah admin yang 

sudah terdafatar username dan passwordnya. 

3.5.2.2 Desain Tampilan Halaman Menu Utama 

Pada halaman ini merupakan rancangan antarmuka ketika admin akan mengelola 

data sepenuhnya. Dan merupakan halaman pertama setelah admin berhasil 

melakukan login. 

LOGIN TENAGA KERJA 

LOGIN 

PASSWORD 

USERNAME 
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Gambar 3. 21 Rancangan Antarmuka Halaman Menu Utama Admin 

Pada gambar 3.21 admin diberikan pilihan menu yang diinginkan dimana ada menu 

managemen data, google maps, managemen informasi, laporan, feedback 

pengguna, grafik penduduk, login. Adapula fungsi dari setiap menu-menu tersebut 

berbeda-beda seperti: 

1. Managemen data dibagi menjadi 2 yaitu Managemen data penduduk, dan 

managemen data petugas yang berfungsi untuk pengelolahan data diri dari para 

pencari kerja dan pengelolahan data admin. 

2. Google maps yang berfungsi untuk menampilkan pemetaan tenaga kerja yang 

sudah diinputkan oleh para pencari kerja. 

3. Feedback Pengguna yang berfungsi untuk membalas message dari pencari 

kerja. 

4. Managemen informasi yang berfungsi untuk tempat pengelolahan data 

informasi lowongan pekerjaan dan pengelolahan data informasi tentang 

pelatihan. 

5. Laporan yang berfungsi untuk mencetak data-data yang dibutuhkan oleh 

admin. 

6. Grafik penduduk dibagi menjadi 2 yaitu grafik penduduk bekerja dan grafik 

penduduk tidak bekerja. 

7. Login dan logout yang berfungsi sebagai tombol untuk mempermudah admin 

jika ingin mengganti akun yang lain. 
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3.5.2.3 Desain Tampilan Halaman Manage Data Penduduk 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana terdapat managemen data penduduk, 

managemen data petugas. 

 

Gambar 3. 22 Rancangan Antarmuka Halaman Managemen Penduduk 

Pada gambar 3.22 merupakan aksi dari managemen data penduduk dimana admin 

dapat melakukan insert, update, delete, lihat data. 

3.5.2.4 Desain Tampilan Halaman Manage Data Petugas 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana terdapat managemen data penduduk, 

managemen data petugas. 

 

Gambar 3. 23 Rancangan Antarmuka Halaman Managemen Petugas 

Pada gambar 3.23 merupakan aksi dari managemen data petugas dimana admin 

dapat melakukan insert, update, delete, lihat data. 

3.5.2.5 Desain Tampilan Halaman View Maps 

Pada tahap ini merupakan tahap admin dapat melihat alamat dan keterangan status 

setiap para pencari kerja. 
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Gambar 3. 24 Rancangan Antarmuka Halaman View Maps 

Pada gambar 3.24 disini admin dapat melihat alamat dan keterangan status setiap 

para pencari kerja dengan menggunkan google API. Google API didapat saat para 

pencari kerja menginputkan alamat lengkap rumah mereka. Yang kemudian sistem 

akan mencatat Langitude dan Longitude, setelah itu data akan disimpan pada 

database server.  

3.5.2.6 Desain Tampilan Halaman Manage Informasi Pekerjaan 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana terdapat manage informasi pekerjaan, dan 

manage informasi pelatihan. Dimana menege informasi pekerjaan berisi tentang 

pengolahan data informasi pekerjaan, dan menage informasi pelatihan berisi 

pengolahan data informasi pelatihan. 

 

Gambar 3. 25 Rancangan Antarmuka Halaman Manage Informasi 

Pekerjaan 



 

45 

 

Pada gambar 3.25 merupakan fungsi supaya admin akan bertugas untuk 

pengelolahan data informasi lowongan pekerjaan. Admin dapat melakukan insert, 

update, delete. Yang nantinya informasi tentang lowongan pekerjaan, akan dikirim 

kepada para pencari kerja. Jika para pencari kerja masih belum paham dengan 

informasi tersebut, maka mereka dapat melakukan percakapan dengan petugas yang 

berada di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pasuruan. 

3.5.2.7 Desain Tampilan Halaman Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap admin dapat mencetak laporan yang telah mereka 

buat. 

 

Gambar 3. 26 Rancangan Antarmuka Halaman Laporan 

Pada gambar 3.26 dimana admin dapat memilih laporan mana yang ingin admin 

cetak. 

3.5.2.8 Desain Tampilan Halaman Grafik Penduduk Bekerja 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana terdapat grafik penduduk bekerja, dan 

grafik penduduk tidak bekerja. 

 

Gambar 3. 27 Rancangan Antarmuka Halaman Grafik Penduduk Bekerja 
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Pada gambar 3.27 admin dapat melihat grafik dari penduduk bekerja. Dan admin 

juga dapat memeriksa apakah setiap bulannya terjadi kenaikan atau penurunan pada 

jumlah penduduk yang telah bekerja. 

3.6 Tabel Desain Database 

Database management sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah MYSQL. 

Ada pula tabel-tabel yang digunakan sebagai berikut: 

3.6.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 

Menurut Pressman (2002), Entity Relationship Diagram (ERD) 

menggambarkan hubungan antara objek data. ERD adalah notasi yang digunakan 

untuk melakukan aktivitas pemodelan data. Atribut dari masing- masing objek data 

yang ditulis pada ERD dapat digambarkan dengan menggunakan deskripsi objek 

data. 

ER-Diagram juga didefinisikan suatu diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan sistem database yang digunakan. ER-Diagram terdiri dari tabel, 

view, dan relasi. 

ERD digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entity dengan 

database dan objek–objek (himpunan entitas) apa saja yang ingin dilibatkan dalam 

sebuah basis data dan bagaimana hubungan yang terjadi diantara objek-objek 

tersebut. 

 
Gambar 3. 28 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.6.1.1 Tabel Admin 

Nama Tabel  : Admin 

Primary Key  : nomerid 

Fungsi  : Menyimpan data Admin (Petugas) 

Tabel 3. 3 Keterangan Tabel Admin 

Kolom  Tipe Panjang Keterangan 

nomerid  Integer 10 Primary Key 

username  Varchar 50  

password  Varchar 50  

namalengkap  Varchar 100  

email  Varchar 50  

3.6.1.2 Tabel Chat 

Nama Tabel  : Chat 

Primary Key  : id_chat 

Fungsi  : Menyimpan data pesan 

Tabel 3. 4 Keterangan Tabel Pesan 

Kolom Tipe Panjang Keterangan 

id_chat Integer 11 Primary Key 

id_user Integer 11  

username Varchar 255  

isi Varchar 255  

dari Varchar 10  
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created_at Datetime   

3.6.1.3 Tabel Datatenagakerja 

Nama Tabel  : Datatenagakerja 

Primary Key  : nomerid 

Fungsi  : Menyimpan data grafik penduduk 

Tabel 3. 5 Keterangan Tabel Data Tenaga Kerja 

Kolom Tipe Panjang Keterangan 

nomerid Integer 10 Primary 

Key 

tahun Integer 10  

tingkatpendidikan Varchar 100  

nilai_pencarikerja Integer 10  

nilai_pengangguran_terdaftar_laki Integer 10  

nilai_pengangguran_terdaftar_perempuan Integer 10  

nilai_lowongankerja_terdaftar Integer 10  

nilai_penempatan Integer 10  

3.6.1.4 Tabel Datauser 

Nama Tabel  : Datauser 

Primary Key  : nomer 

Fungsi  : Menyimpan data user (pencari kerja) 

Tabel 3. 6 Keterangan Tabel User (pencari kerja) 

Kolom Tipe Panjang Keterangan 

nomer Integer 10 Primary Key 
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namaawal Varchar 50  

namaakhir Varchar 50  

username Varchar 100  

password Varchar 100  

email Varchar 100  

valid Integer 1  

added Timestamp   

3.6.1.5 Tabel Informasi 

Nama Tabel  : Informasi 

Primary Key  : nomerkode 

Fungsi  : Menyimpan data informasi lowongan pekerjaan 

Tabel 3. 7 Keterangan Tabel Informasi Lowongan Pekerjaan 

Kolom Tipe panjang keterangan 

nomerkode Varchar 10 Primary Key 

noperusahaan Integer 10  

tanggal Varchar  20  

namaperudahaan Varchar 100  

alamat Varchar 1000  

notelpon Varchar 15  

email Varchar 50  

kode pos Integer 10  

keterangan Longtext   
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3.6.1.6 Tabel Informasipelatihan 

Nama Tabel  : Informasipelatihan 

Primary Key  : nomerkode 

Fungsi  : Menyimpan data pelatihan 

Tabel 3. 8 Keterangan Tabel Informasi Pelatihan Kerja 

Kolom Tipe panjang keterangan 

nomerkode Varchar 10 Primary Key 

noperusahaan Integer 10  

tanggal Varchar  20  

namaperudahaan Varchar 100  

alamat Varchar 1000  

notelpon Varchar 15  

email Varchar 50  

kode pos Integer 10  

keterangan Longtext   

3.6.1.7 Tabel Notifikasi 

Nama Tabel  : Notifikasi 

Primary Key  : id 

Fungsi  : Menyimpan data notifikasi 

Tabel 3. 9 Keterangan Tabel Notifikasi 

Kolom Tipe panjang keterangan 

id Integer 5 Primary Key 

kode Varchar 15  
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userid Integer 10  

status Integer 1  

3.6.1.8 Tabel Tenaga Kerja 

Nama Tabel  : Tenaga Kerja 

Primary Key  : nopendaftaran 

Fungsi  : Menyimpan data pencari kerja 

Tabel 3.4 Keterangan Tabel Tenaga Kerja 

Tabel 3. 10 Keterangan Tabel Tenaga Kerja 

Kolom Tipe Panjang Keterangan 

nomer Integer 10  

kodewilayah Integer 10  

kodeprovinsi Integer 10  

nopendaftaran Varchar 5 Primary Key 

tglpendaftaran Varchar 50  

noinduk Integer 50  

namalengkap Varchar 100  

TTL Varchar 50  

umur Integer 10  

jeniskelamin Enum   

alamat Varchar 500  

latitude Varchar 500  

longitude Varchar 500  
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keterangan Enum 

notelpon Integer 15 

email Varchar 100 

kodepos Integer 10 

status Enum 50 

tinggibadan Varchar 10 

beratbadan Varchar 10 

pendidikan Enum 

jurusan Varchar 100 

keterampilan Varchar 100 

IPK Varchar 10 

tahunlulus Integer 5 

bahasa Varchar 10 

pekerjabatan Varchar 100 

pekeruraian Varchar 100 

pekerlamakerja Varchar 100 

pekerpengguna Varchar 100 

catatan Longtext longtext 

jabatan Vachar 100 

lokasi larchart 100 

upah Enum 


