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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian tentang web extraction ini mengacu pada website pencarian 

pekerjaan yang sudah ada yaitu www.jobstreet.com dimana website tersebut adalah 

website pencarian perkerjaan yang sudah terkenal karena dapat menampilkan 

lowongan pekerjaan pada berbagai bidang dan setiap harinya banyak lowongan 

pekerjaan baru yang diiklankan pada situs tersebut untuk membuka lowongan 

pekerjaan pada perusahaan. Pada www.jobstreet.com pengguna dapat memilih 

lowongan pekerjaan sesuai negara yang dikehendaki misalnya memilih pekerjaan 

yang ada di Indonesia dan setelah itu kita memilih jenis pekerjaan dan yang nantinya 

muncul adalah lowongan dari perusahaan yang ada di Indonesia, pada situs ini juga 

disediakan sistem pencarian menggunakan standar gaji yang diinginkan maka akan 

muncul lowongan pekerjaan sesuai dengan gaji yang diinginkan. 

Untuk menunjang penelitian tentang implementasi web extraction untuk 

menampilkan tren pekerjaan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi maka 

penulis mengandalkan dari website www.jobstreet.com yang nantinya penulis akan 

meneliti dari informasi yang ditampilkan oleh website di atas kategori jenis 

pekerjaan apakah yang tren pada bidang ICT. 

Penulis memilih situs jobstreet dikarenakan semua informasi yang 

diperlukan oleh penulis sudah tersedia pada situs tersebut untuk melakukan 

penelitian dan analisa seperti: judul lowongan pekerjaan, tanggal dan waktu posting 
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lowongan pekerjaan,  url yang menuju requirement dari lowongan pekerjaan, lokasi 

perusahaan yang terdapat lowongan pekerjaan, kategori jenis pekerjaan, jenis 

industri dari perusahaan dan informasi yang lainya. Dan alasan berikutnya karena 

pada situs jobstreet terdapat puluhan ribu lowongan pekerjaan berbagai bidang dan 

pada satu hari saja banyak sekali lowongan pekerjaan yang di posting oleh berbagai 

perusahaan di luar ataupun di dalam negeri, di bawah ini adalah bukti bahwa dalam 

satu jam saja terdapat beberapa lowongan pekerjaan yang diposting pada jenis 

pekerjaan terknologi informatika. 

 

Gambar 3.1 Jumlah lowongan pekerjaan jobstreet 

 Terdapat beberapa situs pencarian lowongan pekerjaan yang lain yang tidak 

menjadi objek penelitian oleh penulis dikarenakan beberapa alasan misalnya pada 
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situs www.jobindo.com tidak memiliki lowongan pekerjan yang cukup pada bidang 

teknologi informatika, hanya berjumlah 5 lowongan pekerjaan saja dan jumlah itu 

tidak cukup untuk penelitian, seperti bukti dibawah ini, gambar diambil pada 25 

januari 2015. 

 

Gambar 3.2 Situs jobindo 

Lalu untuk situs pencarian lowongan kerja www.loker.web.id tidak 

memungkinkan menjadi objek penelitian karena pada situs tersebut tidak 

dicantumkan tanggal posting lowongan pekerjaannya, jika tidak ada tanggalnya 

maka sulit dianalisa. Berikut adalah tampilannya. 
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Gmabar 3.3 situs loker.web.id 

3.2. Metode Perancangan Sistem 

Pada metode perancangan sistem ini penulis menggunakan metode waterfall 

model yang mana pada metode ini terdapat langkah-langkahnya mulai dari 

requirement, design, code, test, dan maintenance. Waterfall Model adalah model 

yang dikembangkan untuk pengembangan perangkat lunak, disebut seperti itu karena 

model berkembang secara sistem dari satu phase satu ke phase yang lainnya 

(http://www.waterfall-model.com/). 

Tahapan dari metode waterfall model seperti yang tercermin pada gambar 

berikut 
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Gamabar 3.4 Waterfall Model 

 

3.2.1. Requirements / analyssis 

Pada tahapan ini peneliti melakukan analisa kebutuhan pengguna tentang 

pencarian pekerjaan pada bidang teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, 

kebutuhan pengguna diantaranya adalah bagaimana pengguna mendapatkan 

informasi lowongan pekerjaan sesuai bidangnya yaitu bidang ICT dan mendapatkan 

informasi tentang tren pekerjaan pada bidang ICT pada periode tertentu, pengguna 

juga mendapatkan informasi tentang skil yang dibutuhkan oleh perusahaan yang 

membutuhkan karyawan untuk bidang ICT berupa url sumber dari lowongan 

tersebut, dari informasi yang didapatkan pengguna maka penggunanya nantinya 

dapat memilih jenis pekerjaan sesuai kemampuan dan bidang masing-masing.  

3.2.2. Design 

Design adalah tahapan dimana peneliti melakukan desain interface dari 

dashboard yang akan dirancang agar pengguna tidak kebingungan dalam 
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menggunakan dashboard tersebut pada saat menggunakannya pertama kali. Penulis 

akan merancang desain yang sederhana yang bertujuan agar mudah dipahami dan 

mengutamakan data yang ditampilkan. 

3.2.3. Coding 

Coding adalah proses pemrograman dalam membangun suatu sistem 

informasi dan pada penelitian ini yang akan dibangun adalah dashboard untuk 

implementasi web extraction pada pencarian pekerjaan bidang ICT, bahasa 

pemrograman yang digunakan dalam proses ini adalah bahasa pemrograman PHP, 

proses ini harus sesuai dengan requirement yang sudah dianalisa sebelumnya agar 

fungsi yang diinginkan dapat dirancang. Proses coding dilakukan hanya pada proses 

penampilan data saja atau data visualisation, pada proses pengambilan data tidak 

menggunakan metode coding. 

3.2.4. Testing 

Proses testing adalah proses dimana sistem berupa web ini sudah sesuai 

requirement yang sudah dianalisa atau belum, misalanya fungsi utama dari 

dashboard sudah ada atau belum, lalu design yang dirancang apakah sudah mudah 

dipahami oleh pengguna awam atau belum dan apakah fungsi yang diinginkan pada 

proses pemrograman apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. 

3.2.5. Maintenance 

Pada tahap maintenance adalah tahapan diluar dari ruang lingkup penelitian. 
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3.3  Data Flow Diagram 

 Menurut Bentley  dan whitten (2007) “DFD (Data Flow Diagram) adalah 

proses digunakan untuk menggambarkan aliran data melalui sistem dan proses kerja 

yang dilakukan oleh sistem, sinonim nya grafik gelembung, transformasi grafik dan 

model proses.” 

 Menurut Hartono (1990) “Data Flow Diagram yaitu model sistem yang 

digunakan untuk digunakan untuk menjelaskan alur dari sebuah sistem secara lebih 

terperinci dengan cara menggambarkan sebuh sistem yang telah ada maupun sistem 

baru yang nantinya akan dikembangkan tanpa harus mempertimbangkan lingkungan 

fisik dimana data tersebut mengalir maupun dimana data tersebut akan disimpan 

nantinya” 

Menurut Kendall dan Kendall (2008) “Data Flow Diagram adalah 

penggambaran proses data, aliran data, dan data yang tersimpan dalam sistem bisnis  

” 

Dari penjelasan tentang pengetian DFD di atas maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa, DFD adalah alur dari perancangan suatu sistem informasi yang 

dilakukan secara istematis dan terstruktur dengan detail. DFD memiliki beberapa 

simbol yang digunakan, antara lain: 

1. Entitas  

Entitas atau sering disebut entity adalah simbol yang biasa menggambarkan 

objek yang digunakan dalam menyimpan data, simbol entitas juga 
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menandakan dimulainya data dan natinya berakhir data yang disimpan. 

Simbol entitas adalah seperti di bawah ini. 

  

 

       Gambar 3.5 Simbol Entitas 

2. Proses  

Proses adalah suatu aktifitas yang di dalamnya terdapat objek bisa sebagai 

pelaku seperti orang atau komputer yang melakukan suatu aktifitas yang 

menghasilkan suatu data, proses adalah kata kerja yang disertai oleh suatu 

objek. Simbol proses adalah sebagi berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Simbol Proses 

 

3. Arus Data 

Arus data atau data flow adalah alur data dari suatu aktifitas yang melakukan 

proses dan melibatkan entitas, arus data nantinya diolah menjadi sebuah 

informasi. Simbol arus data digambarkan oleh garis bertanda panah seperti 

di bawah ini. 

 

  Gambar 3.7 Simbol arus data 

Entitas / Entity 

Proses 

Implementasi Web ..., Rizki Wilianto Asmoro, FTI UMN, 2015



 

 

 

4. Data Store atau tempat penyimpanan data 

Data yang diolah memerlukan tempat penyimpanan data agar data tidak 

tercecer maka penyimpanan data harus dilakukan pengkategorian data agr 

proses pengolahan data terstruktur dengan baik. Simbol data strore adalah 

sebagai berikut. 

 

 

Gambar 3.8 Simbol data store 

Di bawah ini adalah gambar diagram DFD dari proses yang dilakukan oleh 

penulis dari mulai diagram korteks sampai diagram level 0. 
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Gambar 3.9 Diagram Konteks 

Tahapan dari aliran digram konteks yang sudah digambarkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengguna ingin mengetahui lowongan pekerjaan berdasarkan kategori. 

2. Pengguna ingin mengetahui sumber berupa url dari requirement lowongan 

pekerjaan. 

3. Pengguna ingin mengetahui sumber berupa url untuk melamar pekerjaan. 

4. Pentaho melakukan grabbing data ke jobstreet. 

5. Dashboard menampilkan data detil lowongan pekerjaan berupa tabel. 

6. Dashboard menampilkan url untuk menuju detail requirement. 
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7. Dashboard menampilkan url untuk menuju sumber untuk melamar 

pekerjaan. 

 

Gambar 3.10 Diagram level 0 

Tahapan dari aliran digram level 0 yang sudah digambarkan adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses pertama pentaho mendapatkan sumber data untuk melakukan proses 

grabbing. 

2. Proses dua pentaho mendapatkan data dari jobstreet berupa data yang belum 

bersih. 

3. Proses tiga pentaho melakukan proses clenasing data. 
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4. Proses empat dashboard menampilkan data lowongan pekerjaan sesuai 

kategori.  

5. Proses empat dashboard menampilkan data lowongan pekerjaan secara detail.  

Untuk mendukung sistem database dari sistem yang dibangun maka penulis 

melakukan relasi database sebagai berikut: 

 

Gambar 3.11 Struktur table pada database dengan ERD. 

Pada tabel ERD di atas ada tiga relasi tabel dikarenakan pertama yang 

munculkan adalah kategori dari lowongan pekerjaan yang dataya didapat pada tabel 

dim_kategori dan untuk melihat detail dari lowongan pekerjaan maka didapat dari 

tabel dim_company dan fact_job. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Web Grabbing 

Adalah mengambil konten tertentu pada halaman web secara spesifik dapat 

berupa tabel yang terdiri beberapa kolom dengan menganalisa url dari halaman web 

yang ditampilkan dan penulis menggunkan pentaho sebagai aplikasi dalam proses 

grabbing. 

Proses grabbbing yang dilakukan penulis nantinya adalah mengambil data 

dari situs jobstreet berupa beberapa jenis antara lain : judul lowongan pekerjaan, 

tanggal posting lowongan, nama perusahaan, alamat perusahaan url detial lowongan 

pekerjaan yang didalamnya terdapat requirement secara lengkap, kategori pekerjaan. 

Dari data yang diperoleh pada proses grabbing diatas nantinya akan dianalisa 

kategori pekerjaan manakah yang sedang dicari banyak perusahaan. 

3.5 Spesifikasi Teknik 

 Laptop Sony Vaio, processor intel core i5-2430M CPU @2,40GHz (4CPUs). 

RAM 8.00 GB ; 64-bit Operating System; Windows 8.1. 

 Adobe Dreamweaver 

 Database MySQL dan SQLyog 

 Microsoft Word 2013 

 Microsoft Excel 2013  

3.6 Ukuran Kesuksesan 

 Ukuran kesuksesan dari penelitian ini adalah peneliti dapat melakukan web 

exctraction dan melakukan data mining dari web jobstreet dan disimpan pada 
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database dimana data yang didapat sesuai kriteria yang diinginkan seperti judul 

pekerjaan, kategori, url perusahaan, url lowongan, tanggal, nama perusahaan. Lalu 

data akan ditampilkan pada dashboard yang berguna untuk menampilkan tren 

pekerjaan bidang ICT. 
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