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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Untuk mencari informasi lowongan pekerjaan, biasanya pelamar masih 

menggunakan cara konvensional. Yaitu dengan mengunjungi perusahaan secara 

langsung sehingga dapat melihat papan pengumuman, atau melihat berita dari 

koran dan media cetak lainnya. Begitu juga dengan perusahaan yang ingin 

membuka lowongan pekerjaan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 

Beberapa perusahaan besar dan kecil, menawarkan lowongan pekerjaan melalui 

media cetak seperti koran, atau menggunakan jasa pencari kerja [1]. 

Proses pencarian kerja dan rekrutmen karyawan seperti ini dinilai 

kurang efektif dan efisien dilihat dari segi biaya dan waktu [1]. Seiring dengan 

kemajuan teknologi saat ini, banyak muncul teknologi untuk menciptakan 

kondisi yang menguntungkan bagi kehidupan manusia, terutana di bidang 

informasi. Perubahan teknologi dan informasi yang begitu cepat telah 

menyebabkan banyak perubahan pada peradaban manusia [2]. Penggunaan 

komputer di berbagai bidang selalu kita jumpai pada saat ini, karena komputer 

dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Sebuah sistem 

diciptakan untuk dapat memecahkan masalah prosedural. Semakin baik sistem 

yang dibuat, semakin mudah bagi manusia untuk menyelesaikan masalah [3]. 

Dengan adanya kemajuan teknologi saat ini, diperlukan suatu sistem 

informasi untuk mempermudah perusahaan dalam membuka lowongan kerja 

sehingga para pencari kerja dapat mengakses lowongan kerja tersebut secara 

efisien, mudah dan luas, serta dapat juga dengan mudah merekrut karyawan [1]. 

Sistem informasi lowongan pekerjaan tersebut dibuat dalam bentuk website, 

yaitu kumpulan halaman yang terdiri dari berbagai jenis informasi dalam 

bentuk digital, yang disampaikan melalui koneksi internet [4]. Salah satu 

keunggulan website adalah sistem dapat diakses kapan saja dan dimana saja, 

selama pengguna terhubung dengan internet. Sedangkan jika menggunakan 

aplikasi desktop, hanya dapat mengaksesnya secara individual dan local [5]. 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menuliskan 
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laporan PKL dengan judul “Rancang Bangun Website Lowongan Pekerjaan 

Jobcares (View Perusahaan)”. 

 

B. Tujuan 

Tujuan dari pembuatan laporan pada Pelaksanaan Kerja Praktik ini sebagai 

berikut: 

1. Merancang dan membangun halaman perusahaan pada website pencarian 

lowongan pekerjaan bernama Jobcares. 

 

C. Ruang Lingkup 

Pelaksanaan PKL/KP yang dilaksanakan di perusahaan Seven Inc 

Yogyakarta, penulis diletakan di bidang Programmer Web. Adapun projek 

yang dikerjakan selama Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik adalah 

merancang dan membangun sistem informasi lowongan perusahaan berbasis 

website (Jobcares). 

D. Aspek Umum dan Kelembagaan 

1. Sejarah singkat Seven Inc 

Gambar 1. 1 Logo Seven Inc 

Seven Inc merupakan perusahaan yang didirikan oleh Rekario Danny 

bersama dengan rekan-rekan bisnisnya sejak tahun 2012 di daerah 

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Seven dalam bahasa jawa berbunyi “Pitu”, 

diharapkan menjadi “Pitulungan” atau “Pertolongan” alias solusi untuk 

kebutuhan pelanggan. Tahun 2013 sampai 2016, Seven Inc berkembang 

dengan berfokus pada industri clothing/apparel pria. Brand-brand apparel pria 

yang dikembangkan diantaranya adalah Crows Denim, Goog On, Alpawear, 
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dan Grenade. Dua tahun berkembang Seven Inc memproduksi produk-produk 

lain seperti tas denim, dompet kulit dan acessories pria lainnya. Di tahun 2014 

Seven Inc memiliki kantor tetap yang beralamat di Jl.Raya janti, Gang Arjuna 

No.59, Karangjambe, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198 [6]. 

 
 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Menjadi salah satu perusahaan digital terbesar di Indonesia yang 

mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan pilihan produk 

dan jasa terbaik serta pelayanan terbaik. 

b. Misi 

1) Memberikan pelayanan yang memuaskan kepada para pelanggan. 

2) Mempermudah pemesanan produk atau jasa serta proses 

penyelesaian yang cepat. 

3) Perbaikan serta terus menerus dalam hal kualitas produk dan jasa 

serta kualitas SDM. 

 

E. Metode Penulisan Laporan 

Dalam metode penulisan laporan PKL/KP ini terdapat beberapa metode 

penulisan laporan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang diperoleh penulis, 

sumber ini diperoleh dari hasil berdiskusi dengan pembimbing lapangan 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang penulis peroleh dari sumber 

penelitian-penelitian terdahulu. 

Sedangkan dalam metode pengumpulan data dalam penulisan laporan PKL, 

terdapat beberapa metode pengumpulan data yaitu: 

1. Forum Group Discussion dengan Pembimbing Lapangan 

Forum Group Discussion dilakukan dengan kelompok kerja praktik dan 

pembimbing lapangan untuk berdiskusi mengenai tugas yang akan 
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dikerjakan. Diskusi tersebut meliputi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 

harus ada pada sistem yang akan dibangun. 

2. Metode Studi Literatur 

Metode studi literatur dilakukan untuk melakukan penulisan laporan dan 

mengumpulkan data pada kerja praktik kali ini. Studi literatur dilakukan 

dengan mencari, membaca dan mempelajari berbagai informasi yang 

bersumber dari buku, jurnal, atau paper yang berhubungan dengan topik 

penelitian. 

3. Observasi 

Observasi pada penulisan laporan PKL ini yaitu meliputi cara penulisan 

kode untuk pembuatan website Jobcares. Website Jobcares akan 

menggunakan Bahasa HTML, CSS, dan PHP. HTML dan CSS akan 

berperan dalam pembuatan tampilan frontend, sedangkan PHP akan 

berperan dalam pembuatan logika backend. Pada database akan 

menggunakan MySQL untuk penyimpanan data. 

 

F. Sistematika Penulisan Laporan 

Pada penulisan laporan ini dibagi menjadi bebrapa bagian yaitu: 
 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang Latar Belakang, 

Tujuan, Ruang Lingkup, Aspek Umum dan 

Kelembagaan, Metode Penulisan Laporan, 

Sistematika Penulisan Laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini memuat teori-teori terkait objek yang 

berkitan dengan website Jobcares yang berasal 

dari studi literatur. 

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini berisikan pemaparan pekerjaan dan 

kegiatan secara umum dan spesifik yang 

penulis lakukan pada saat melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik. 

BAB IV PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Kerja 

Praktik yang telah dilaksanakan selama 3 

bulan. 


