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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1.   LATAR BELAKANG MASALAH 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat di era global 

seperti sekarang ini telah memungkinkan semua orang untuk menggunakan 

computer online dalam memecahkan masalah yang timbul khususnya di 

lingkungan sekolah. Dengan persaingan yang ketat hampir semua sekolah 

berlomba-lomba untuk menjadikan sekolahanya menjadi yang terdepan baik 

dari sisi kualitas maupun kuantitas alumninya. Namun tidak banyak juga yang 

mampu bersaing secara teknologi komputerisasi yang disebabkan oleh 

keterbatasan Sumber  Daya Manusia dan waktu yang relatif lama pada saat 

proses rekruitmen. Secara khusus masing-masing sekolah bersaing untuk 

menjadikan alumni dari sekolah dapat langsung diterima kerja pada suatu 

perusahaan maupun instansi. Oleh sebab itu, dengan adanya pertimbangan 

tersebut maka saya mencoba mencarikan solusi agar sekolah dapat dengan 

mudahnya memberikan informasi secara cepat tentang penyaluran tenaga 

kerja bagi alumni. 

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan di berbagai bidang 

kehidupan sosial, ekonomi dan lain sebagainya telah diikuti oleh 

meningkatnya kebutuhan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan untuk 

hidup yang layak bagi setiap individu maupun setiap kelompok orang dalam 

kelompok sosial masyarakat. 
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Hal ini telah memicu usaha sekolah untuk menentukan kebijakan dan 

peraturan tentang penyediaan tenaga kerja dan lapangan kerja yang di 

tawarkan  melalui bursa kerja khusus ( BKK ). SMK PGRI 2 Wonogiri telah 

menjalin kerjasama MOU dengan beberapa Perusahaan berskala Nasional, 

diantaranya ; PT.AHM dan PT. Pustekom. Namun dalam menentukan 

kebijakan atau peraturan sekolah perlu melakukan analisa yang baik agar 

dalam menjalankan kebijakan sekolah tidak terbentur pada persoalan-

persoalan sosial tenaga kerja yang dapat merugikan sekolah maupun tenaga 

kerja itu sendiri. Oleh sebab itu baik sekolah maupun masyarakat yang akan 

terlibat dalam hal ini lebih waspada dalam menyikapi hal-hal tersebut. 

 

1.2.   PERUMUSAN MASALAH 

Pokok bahasan yang diambil dalam penyusunan penelitian ini adalah 

bagaimana membangun sistem informasi lowongan kerja di BKK berbasis 

web. 

 
1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Batasan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Informasi profil dan sejarah BKK 

b. Informasi jadwal kegiatan pelatihan BKK 

c. Informasi pendaftaran peserta pelatihan dan profil perusahaan pemberi 

pekerjaan 

d. Informasi pencari pekerjaan dan lowongan pekerjaan 
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1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan proyek akhir ini selain sebagai salah satu syarat kelulusan dalam 

menyelesaikan program Starat 1 di STMIK Sinar Nusantara Surakarta, juga 

mempunyai tujuan yang lain. 

1. Tujuan Strategik  

a. Mahasiswa dapat langsung menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

di STMIK Sinar Nusantara Surakarta. 

b. Membuat sistem informasi BKK sekolah. 

2. Tujuan Umum  

a. Menjelaskan secara sfesifik mengenai Bursa Kerja Khusus di 

sekolah 

b. Memaparkan manfaat Bursa Kerja Khusus bagi para alumni 

c. Menjalin kerja sama antara Bursa Kerja Khusus sekolah dengan 

pihak Dunia Industri 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Dengan disusunnya laporan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi: 

1. STMIK Sinar Nusantara 

Laporan yang dibuat penulis dapat dijadikan bahan referensi dan 

sumber belajar untuk menyusun Proyek Akhir bagi mahasiswa yang 

memerlukan. 
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2. Penulis 

Dapat membuat strategi dan program aplikasi sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi dan dengan komputerisasi tersebut dapat 

meningkatkan keterampilan penulis dalam menganalisa suatu masalah 

kemudian memecahkannya. Mengaplikasikan sistem setelah 

mendapatkan mata kuliah yang ditempuh. 

3. BKK 

Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada para pencari 

kerja  khususnya para alumni 

4. Pencari Kerja 

Sebagai cara untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan 

yang berbasis web 
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1.6 KERANGKA PIKIR SISTEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Sistem BKK 
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1.7 SISTEMATIKA PENULISAN  

Disini penulis akan mengemukakan sistem skripsi yang akan digunakan 

untuk memberikan kemudahan bagi pembaca sekalian. Adapun bab-bab skripsi 

ini adalah : 

BAB  I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan atau menjelaskan latar 

belakang permasalahan, perumusan masalah, pembatasan masalah, 

tujuan skripsi, manfaat skripsi, skema pemikiran dan sistematika 

penulisan skripsi.  Rangkaian dari keseluruhan yang ada pada bab 

ini merupakan awal dari pembuatan skripsi.  

BAB  II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan dan yang mendasari di dalam penulisan laporan skripsi ini 

antara lain sebagai berikut : Bursa Kerja Khusus, sistem, informasi, 

internet, HTML, PHP dan Mysql. 

BAB  III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan 

meliputi  teknik pengumpulan data dan alat penelitian yang 

digunakan. 

BAB  IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang objek yang diteliti, 

yaitu gambaran umum SMK PGRI 2 Wonogiri. 

 

 



7 
 

 

BAB V  PEMBAHASAN MASALAH  

Pada bab ini berikut tentang penguraian hasil penelitian dan 

analisis data, berupa penyusunan program yang meliputi: analisa 

sistem berjalan, analisa sistem usulan menggunakan diagram 

konteks,  diagram arus data (DAD), Entity Relationship Diagram 

(ERD), desain database, desain input, desain output dan 

implementasi sistem. 

BAB  VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran 

sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka beralur buku teks, dimana urut-urutannya adalah 

sebagai berikut : nama pengarang atau penulis, judul buku, edisi 

buku, nama penerbit, tempat penerbitan, dan tahun penerbitan 

untuk membantu menyusun dan memahami laporan skripsi ini. 

 


