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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan internet pada zaman ini sudah mengalahkan dan 

mendominasi pengetahuan manusia dikarenakan adanya Internet of Things. Karena 

dengan adanya IOT maka interaksi antar manusia semakin berkurang disebabkan 

oleh kebanyakan manusia lebih memilih berinteraksi dengan komputer untuk 

bertukar informasi (Junaidi, 2015). 

 Dengan perkembangan internet yang begitu pesat, maka tentu saja akan 

mempermudah banyaknya lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui internet. 

Bila informasi lowongan kerja dan internet dikombinasikan maka masyarakat akan 

lebih mudah lagi untuk mencari lowongan pekerjaan. Salah satu keuntungannya 

adalah masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendaftar. Bisa 

menggunakan media internet untuk mendaftarkan diri sehingga bisa menghemat 

waktu dan biaya (Habibie, Purnama, & Triyono, 2014). 

Lowongan kerja online juga dapat disebarkan dengan berbagai media atau 

sistem aplikasi seperti jobstreet, facebook, instagram dan aplikasi yang berdiri 

sendiri seperti website. Media-media tersebut sudah sangat efektif, tetapi lebih 

efektif lagi apabila merancang aplikasi khusus untuk lowongan pekerjaan dan 

dihubungkan ke portal atau website masing-masing perusahaan (Hidayatuloh & 

Suseno, 2014). 

Dalam perancangan lowongan kerja secara online, akan diterapkan 

menggunakan metode Extreme Programming (XP). Karena XP ini merupakan 
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sebuah metode yang meningkatkan keefisienan dan fleksibelitas dari sebuah 

perancangan lunak. Dalam perancangan tersebut akan dikombinasikan dengan 

berbagai ide sederhana tanpa mengurangi kualitas perangkat lunak yang akan 

dibangun (Oktaviani & Hutrianto, 2017). 

Oleh karena itu, penulis membuat skripsi ini dengan berjudul 

“Perancangan dan Implementasi Sistem Lowongan Kerja Online di UIB 

dengan Metode Extreme Programming”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah yang peneliti rangkumkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat menyediakan 

informasi lowongan kerja secara online dengan menggunakan metode 

Extreme Programming ? 

2. Bagaimana mengimplementasi sebuah sistem lowongan kerja online di 

UIB menggunakan metode Extreme Programming ? 

1.3 Batasan Masalah 

Penulis juga membuat batasan-batasan masalah agar penelitian ini tidak lari 

dari topik atau inti pembahasan laporan ini dibuat, adapun batasan masalahnya 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini tidak membahas tentang keamanan website yang akan 

dirancang, 

2. Penelitian ini tidak menggunakan sistem pendukung keputusan, 

3. Penelitian tidak melibatkan framework. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dirangkumkan oleh penulis agar penelitian 

ini juga memiliki sebuah tujuan, diantaranya: 

1. Meningkatkan pengetahuan seputar metode Extreme Programming 

dalam bidang website lowongan pekerjaan, 

2. Menambah ilmu pengetahuan dengan merancang sebuah sistem 

lowongan kerja menggunakan metode Extreme Programming, 

3. Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Strata 1 di Universitas 

Internasional Batam 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang penulis rangkum dari penelitian 

Perancangan dan Implementasi Sistem Lowongan Kerja Online di UIB dengan 

Metode Extreme Programming adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pembaca 

a. Membagikan pengetahuan seputar Perancangan dan Implementasi 

Sistem Lowongan Kerja Online di UIB dengan Metode Extreme 

Programming, 

b. Mengedukasi pembaca dalam mendapatkan informasi seputar 

Perancangan dan Implementasi Sistem Lowongan Kerja Online di 

UIB dengan Metode Extreme Programming. 

2. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan mengenai sistem lowongan kerja dan metode 

Extreme Programming, 
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b. Menyelesaikan mata kuliah akhir dalam perkuliahan. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah proses penulisan dan tujuan skripsi ini, maka 

sistematika dibagi menjadi lima bab dimana masing-masing bab mempunyai kaitan 

yang jelas. Berikut merupakan ringkasan dari tiap-tiap bab tersebut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang munculnya permasalahan 

mengenai skripsi ini. Selain dari pada itu, bab ini juga membahas 

tentang rumusan masalah yang dihadapi, ruang lingkup, tujuan dan 

manfaat dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori, temuan, metoda dan hasil 

dari penelitian sebelumnya serta informasi yang relevan yang 

diperoleh dari berbagai referensi yang ada dan dijadikan sebagai 

bahan untuk melaksanakan penelitian skripsi ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan desain dan metode yang akan digunakan 

dalam menjawab permasalahan penelitian dan untuk mencapai 

tujuan dari penelitian yang dilakukan ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang tahapan analisa yang akan 

digunakan dan pembahasan metode apa yang digunakan untuk 

memperoleh suatu hasil penelitian. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan membahas mengenai rangkuman dari laporan skripsi 

ini secara ringkas dan saran dari penulis agar penelitian ini dapat 

diperbaiki dan berjalan dengan baik di masa yang akan datang. 
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