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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilakukan di PT Panorama Langit Teknologi mulai tanggal 

3 November 2014 - 3 Januari 2015 pada CodersColony. Tugas yang dilakukan di 

divisi ini adalah membangun sistem informasi penerimaan pegawai baru 

berdasarkan kebutuhan dari klien. Koordinasi pekerjaan dilakukan dengan Bapak 

Ali Topan Asa selaku General Manager dari PT Panorama Langit Teknologi dan 

Pak Haveiss Muhammad selaku pembimbing lapangan yang memberikan 

informasi tambahan dan bantuan ketika terdapat kesulitan.  

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama magang di PT Panorama Langit Teknologi, tugas yang dilakukan 

adalah membuat modul form aplikasi penerimaan pegawai, modul pembuatan 

account login HRD oleh admin, modul post posisi yang tersedia, modul seleksi 

dan penerimaan pegawai baru. Pembangunan sistem ini menggunakan System 

Development Life Cycle dengan metode waterfall dimana memiliki siklus 

mengidentifikasi kebutuhan sistem, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, 

implementasi dan pengujian sistem, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan 

pemeliharaan sistem. Sedangkan penulis hanya mengerjakan proses-prosesnya 

sampai pada tahapan implementasi dan pengujuan sistem. Metode ini dipilih 
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karena kemudahannya dalam proses pengembangan sistem dan lebih teraturnya 

proses yang akan terjadi. 

 

 3.2.1 Studi Literatur 

Dalam proses kerja magang ini, sebelum memulai membuat project, 

terlebih dahulu diberikan materi training berupa daftar apa saja yang diperlukan 

untuk membangun sistem. Karena sistem berbasis web, maka dalam daftar materi 

training tersebut berisi materi-materi yang berhubungan dengan pemrograman 

web. Dalam tahap studi literatur ini, karena beberapa materi sudah pernah 

didapatkan ketika masih berkuliah, maka hanya memerlukan beberapa materi saja 

yang harus dipelajari dan diperkuat. 

 

 3.2.2 Analisa Kebutuhan 

Tahapan selanjutnya adalah analisa kebutuhan dari sistem. Pada tahap 

ini, penulis mengumpulkan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan sistem yang 

diberikan oleh supervisor. Selanjutnya, berdasarkan dari kebutuhan yang 

diberikan, penulis mulai menganalisis apa saja yang harus ada di dalam sistem. 

Kebutuhan yang diperlukan adalah sebagai berikut. 

a. Admin, dimana dalam sistem ini akan bertugas untuk membuatkan account 

login untuk HRD yang berhubungan dengan proses penerimaan pegawai baru. 

b. HRD, setelah mendapatkan account login yang dibuat oleh Admin, maka 

HRD dapat masuk kedalam sistem untuk melihat form aplikasi yang masuk, 

menentukan apakah form tersebut akan di terima atau tidak, jika diterima 

maka HRD akan mengirim surat undangan kepada pelamar melalui email, 
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memasukkan daftar posisi yang dibuka untuk lowongan pekerjaan, 

melakukan edit/delete pada posisi yang sudah di posting. 

c. User / Pelamar, user dapat melihat daftar posisi lowongan yang di buka pada 

halaman awal web, harus melakukan login terlebih dahulu sebelum dapat 

mengirimkan aplikasi lamaran, jika belum login, maka user terlebih dahulu 

melakukan register account, memilih posisi yang akan di apply, mengisi form 

aplikasi, submit form aplikasi. 

 

3.2.3 Perancangan Sistem 

Setelah selesai melakukan analisis kebutuhan sistem, maka 

selanjutnya adalah membuat perancangan sistem. Dalam proses ini penulis 

mulai membuat flowchart diagram, data flow diagram, entity relationship 

diagram, dan perancangan interface yang akan dibangun. 

 

3.2.4 Pembangunan Sistem 

Dalam proses pembangunan sistem ini, diperlukan perangkat keras 

untuk mendukung proses pembuatan yaitu sebagai berikut.  

- Laptop LG R410 dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. Processor Intel Core2 duo 

b. RAM 4GB 

c. Video Graphic Card (VGA)  

d. Keyboard dan mouse 

e. Minimum space 1GB 
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Selain perangkat keras, dalam proses pembangunan sistem ini 

juga memerlukan perangkat lunak yaitu sebagai berikut. 

-  Operating System Windows Vista Home Premium SP2 

- XAMPP v3.1.0 3.1.0 

- Microsoft Word 2007 

- Microsoft Visio 2003 

- Adobe Dreamweaver CS6 

- Framework CodeIgniter  

- Library Bootstrap dan JQuery 

- Web browser : 

 Mozila Firefox 31.0 

 Google chrome 37.0.0.0 

 

3.2.5 Pengujian dan Perbaikan Sistem 

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui beberapa hal 

yaitu. 

- mengetahui apakah sistem yang dibangun dapat berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan fungsinya. 

- Mengetahui apakah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem 

sudah sesuai dengan kebutuhan yang diberikan. 

- Melakukan perbaikan dan pengecekan terhadap bug yang 

ditemukan pada sistem selama proses pengujian berlangsung. 

 

Rancang bangun..., Devina Frederica, FTI UMN, 2015



14 
 

3.2.6 Penulisan Laporan 

Penulisan laporan dimulai saat memasuki minggu pertama di 

bulan Desember. Penulisan laporan mulai dilakukan ketika semua analisis 

kebutuhan dan proses perancangan sistem telah selesai dan sistem mulai 

dibangun. 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Saat melakukan proses kerja magang, beberapa hal yang dilakukan adalah 

melakukan perancangan sistem, perancangan user interface, proses pembuatan 

sistem, implementasi dan testing. 

- Perancangan Sistem 

Dalam proses pengembangan sistem ini menggunakan metode 

procedural sehingga dalam perancangan sisem penulis menggunakan Flow 

Chart Diagram, Data Flow Diagram dan Entity Relationship Diagram. 
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A. Flowchart 

Ketika proses pengembangan sistem penerimaan pegawai ini di 

mulai, dari hasil pertemuan dengan supervisor dan pembimbing lapangan 

ketika memberikan dan mengumpulkan kebutuhan sistem, terbentuklah 

sebuah diagram alur yang menggambarkan sebagian besar dari proses-

proses yang terdapat dalam sistem dari situlah dapat mengetahui apa saja 

yang harus dikerjakan dalam proses pengembangan sistem ini. Berikut 

merupakan flowchart dari sistem ini. 

     Gambar 3.1 Flowchart diagram halaman awal user 

Pada flowchart diatas, menggambarkan proses yang terjadi di 

sisi user / calon pelamar. Diawali dengan menampilkan terlebih dahulu 

halaman depan dari website dimana terdapat daftar posisi yang dibuka. 

Selanjutnya user bisa melakukan login atau register.  

User yang belum memiliki account di website ini dan ingin 

melakukan apply posisi harus melakukan proses register terlebih dahulu. 
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Setelah itu dilanjutkan dengan proses login. Jika user sudah pernah 

mendaftarkan diri, maka dapat langsung melakukan login. 

Selanjutnya, user dapat memilih posisi yang akan di apply 

sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran pegawai baru. Jika posisi 

sudah terpilih, maka user dapat melakukan proses pengisian formulir 

pendaftaran. Form tersebut harus terisi semua sebelum dapat di submit. 

Jika form sudah berhasil di submit, maka form tersebut sudah dapat di 

akses oleh HRD. 

      Gambar 3.2 Flowchart diagram isi formulir pendaftaran 

Pada gambar 3.2 terdapat proses dari pengisian formulir aplikasi 

pendaftaran pegawai baru. Pada gambar terlihat bahwa setiap inputan 

datanya berupa form yang dapat di next atau back halamannya, sehingga 

sebelum user menekan tombol submit (untuk meng-submit form aplikasi 

yang telah diisi) user masih bisa melakukan pengecekan ulang terhadap 

data-data diri yang telah diisikan. Flowchart pada gambar 3.2 ini 
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merupakan sub-proses dari flowchart yang sebelumnya yaitu pada gambar 

3.1. 

 

    Gambar 3.3  Flowchart diagram HRD 

Gambar 3.3 menampilkan flowchart dalam proses-proses yang 

dilakukan oleh HRD. HRD memiliki akses login tersendiri dalam sistem 

yang dikembangkan ini. Setelah HRD mendapatkan account yang telah 

dibuat sebelumnya oleh admin, maka HRD yang memiliki account 

tersebut dapat login ke dalam sistem. Jika login berhasil, maka akan tampil 

halaman awal khusus untuk HRD. 
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Halaman awal HRD terdapat menu pilihan yang di dalamnya 

terdapat proses yang berbeda – beda. Menu pertama adalah untuk 

melakukan posting posisi lowongan pekerjaan yang dibuka. HRD 

melakukan posting terhadap posisi apa saja yang dibuka, setelah semua 

data posisi di isi, maka semua datanya akan tersimpan dalam database 

yang nantinya akan terhubung dengan sistem pada halaman user.  

Selain itu juga HRD dapat melakukan edit / delete posisi. Dalam 

menu ini, HRD dapat mengedit data posisi yang sudah diposting sesuai 

dengan perubahan kebutuhan yang ada. Jika data posisi sudah tidak 

diperlukan lagi, atau kuota lamaran yang diterima sudah mencukupi, maka 

HRD dapat menghapus data posisi yang ada tersebut. 

Selanjutnya adalah menu untuk melakukan review aplikasi 

lamaran yang masuk. Pada menu ini semua data aplikasi yang masuk akan 

di kumpulkan menjadi suatu daftar yang nantinya HRD dapat dengan 

mudah memilih data mana yang ingin di review terlebih dahulu. Setelah 

proses review selesai, maka HRD dapat menentukan apakah aplikasi 

lamaran tersebut diterima atau ditolak. 
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            Gambar 3.4  Flowchart Admin 

Pada gambar 3.4 terlihat proses yang dilakukan oleh admin. 

Dalam sistem ini admin berperan untuk membuatkan account untuk login 

HRD. Sebelumnya admin harus login terlebih dahulu kedalam sistem 

(halaman login admin, login HRD, dan login user dibedakan). Setelah 

login berhasil, maka admin dapat memilih menu untuk membuat account 

untuk HRD login. Jika data login HRD sudah di validasi dan benar, maka 
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data account tersebut akan disimpan dalam database sehingga nanti dapat 

digunakan untuk proses login HRD. 

 

B. Data Flow Diagram 

Data flow diagram yang terdapat dalam sistem ini memiliki tiga 

entitas yaitu user, admin, dan hrd. Terbagi menjadi menjadi beberapa 

proses kecil lagi yaitu proses login pada tiap-tiap entitas, proses register 

pada entitas user, proses apply posisi, proses pengisian form aplikasi 

lamaran, proses pembuatan account login untuk hrd, proses posting posisi 

yang dibuka, proses edit dan delete posisi, dan proses untuk melakukan 

review dan approve  aplikasi yang masuk. 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 0 (Context Diagram) 

Gambar diatas merupakan gambar dari context diagram atau 

juga bisa disebut sebagai data flow diagram level 0. Pada gambar tersebut 

terlihat bahwa entitas dapat melakukan masukan data sebanyak 9 tipe 

masukan data. Dalam gambar tersebut juga terlihat hanya terdapat satu 

proses secara keseluruhan yang ada dalam sistem penerimaan pegawai ini. 

Dalam diagram selanjutnya, satu proses besar ini akan dibagi menjadi 

beberapa proses-proses kecil. 
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Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 

Gambar 3.6 menunjukkan pembagian dari proses besar yang ada 

pada context diagram pada gambar 3.5 diatas. Proses-proses ini merupakan 

proses yang ada dalam sistem. Entitas admin memiliki 2 proses yaitu 

proses login dan proses create account HRD. Proses create account HRD 

akan melakukan penyimpanan data kedalam database berupa data 

username dan password yang akan digunakan HRD untuk melakukan 

login. 

Entitas HRD memiliki proses login, posting posisi lamaran yang 

dibuka, edit/delete posisi, dan review lamaran yang masuk. Pada proses 

posting posisi lamaran, data yang sudah dimasukkan oleh HRD akan 

disimpan dalam database pada tabel posisi sehingga adanya penambahan 

data. Data posisi ini nanti akan digunakan dan ditampilkan pada halaman 
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user yang berguna untuk user untuk melakukan apply posisi. Proses edit 

dan delete ini merupakan proses untuk mengubah data posisi yang ada 

dalam database dan menghapus data posisi sehingga pada halaman user 

nantinya data posisi yang sudah dihapus tersebut tidak akan muncul lagi 

pada daftar lamaran yang dibuka. 

Proses review lamaran yang masuk dilakukan oleh HRD untuk 

melihat semua aplikasi yang telah di submit oleh pelamar. Data-data 

aplikasi ini diambil dari berbagai tabel yang ada dan digunakan dalam 

sistem ini. Setelah HRD melakukan review pada aplikasi yang masuk, 

maka HRD dapat menentukan apakah aplikasi ini akan diterima atau 

ditolak. 

Proses pada entitas user adalah login, register, apply posisi, dan 

mengisi form aplikasi lamaran. Sebelum dapat melakukan apply posisi 

ataupun mengisi form aplikasi lamaran, user harus melakukan login 

terlebih dahulu. Akan tetapi jika user tidak memiliki account pada sistem 

ini, maka user diharuskan untuk melakukan register. Setelah proses 

register selesai maka data username dan password untuk user akan 

bertambah. 

Jika proses login berhasil, maka selanjutnya user dapat 

melakukan proses apply posisi berdasarkan daftar data posisi yang terdapat 

dalam halaman awal user. Data-data posisi ini diambil dari tabel master 

posisi yang sebelumnya sudah ditambahkan oleh HRD. Proses mengisi 

form aplikasi lamaran akan membuat data-data identitas, data riwayat 
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sekolah, data riwayat pekerjaan, dan data-data pelamar lainnya pada tabel 

di database bertambah. 

 

C. Entity Relationship Diagram 

Berikut ini merupakan entity relationship diagram yang ada 

dalam sistem ini. 

Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram 

Gambar 3.7 merupakan gambar dari entity relationship diagram 

dimana terdapat 16 tabel yang saling berhubungan satu dengan lainnya. 

Tabel master atau tabel utama dalam sistem ini merupakan tabel identitas. 

Tabel identitas ini berhubungan dengan tabel-tabel lainnya seperti tabel 

riwayat_pekerjaan, tabel info_keluarga_detail, dan masih banyak tabel lagi.  
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D. Struktur Tabel 

Pada sistem ini terdapat 16 tabel yang digunakan yakni, admin, 

aktivitas_sosial, hrd, identitas, info_keluarga_detail, info_keluarga_header, 

jawaban_kuisioner_detail, kuisioner_header, pelamar, 

pendidikan_informal, penguasaan_bahasa_asing, posisi, referensi, 

riwayat_pekerjaan, tingkat_sekolah_detail, tingkat_sekolah_header. 

Berikut ini adalah struktur tabel yang digunakan. 

Nama Tabel    :   admin 

Fungsi : menyimpan data berupa account admin untuk 

melakukan login pada halaman admin. Sehingga 

nantinya admin dapat melakukan proses 

membuatan account untuk login HRD. 

Tabel 3.1 admin 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_admin int 11 Primary Key 

2 username_admin varchar 25  

3 password_admin text  md5 

 

Nama Tabel  : aktivitas_sosial 

Fungsi   : menyimpan data – data aktivitas sosial yang pernah diikuti 

oleh pelamar / user. Data ini diisikan pada form aplikasi 

lamaran kerja. 
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 Tabel 3.2 aktivitas_sosial 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_aktivitas_sosial int 11 Primary Key 

2 nama_organisasi varchar 50  

3 jabatan varchar 25  

4 tahun varchar 4  

5 id_kandidat int 11 Foreign Key 

 

Nama Tabel  : hrd 

Fungsi  : menyimpan data account username dan password HRD 

yang digunakan untuk proses login pada sistem. 

Tabel 3.3 hrd 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_hrd int 11 Primary Key 

2 username_hrd varchar 25  

3 password_hrd text   
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Nama Tabel  : identitas 

fungsi  : menyimpan data-data identitas pelamar seperti nama, 

nomor telepon, dan lain sebagainya. Tabel ini merupakan 

tabel yang paling utama dalam sistem ini.  

   Tabel 3.4 identitas 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_kandidat int 11 Primary Key 

2 nama_lengkap varchar 150  

3 tmpt_lahir varchar 25  

4 tgl_lahir date   

5 alamat long text   

6 status_tmpt_tinggal enum ('Milik 

Sendiri / 

Owned','Oran

g Tua / 

Family','Kont

rak / 

Rented','Lain-

lain / Others') 

  

7 no_telp varchar 20  

8 alamat_lain long text   

9 email varchar 50  

10 nama_kerabat varchar  100  

11 hubungan_kerabat varchar 50  

12 no_rmh_kerabat varchar 20  

13 no_hp_kerabat varchar 20  
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No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

14 status_pernikahan enum 

(„Single‟,‟Ma

rried‟,‟Divorc

e‟) 

  

15 agama varchar 15  

16 jenis_kelamin enum(„pria‟,‟

wanita‟) 

  

17 no_hp varchar 20  

18 no_ktp varchar 20  

19 no_sim varchar 20  

20 tipe_sim enum(„A‟,‟B

1/B2/B3‟,‟C‟

) 

  

21 tgl_berlaku_sim date   

22 no_rek_bank varchar 20  

23 no_npwp varchar 25  

24 gol_darah enum(„A‟,‟B‟

,‟AB‟,‟O‟) 

  

25 tinggi_badan varchar 7  

26 berat_badan varchar 7  

27 ukuran_pakaian enum(„S‟,‟M‟

,‟L‟,‟XL‟,‟X

XL‟) 

  

28 riwayat_penyakit long text   

29 foto_pelamar varchar 30  

30 id_posisi int 11 Foreign Key 

31 history varchar 50  

32 status varchar 100  
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No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

33 uraian_tugas long text   

34 gaji_pokok int 11  

35 uang_transport int 11  

36 uang_makan int 11  

37 fasilitas int 11  

38 bonus int 11  

39 tunjangan_kesehatan int 11  

40 lainnya int 11  

41 id_pelamar int 11 Foreign Key 

42 flag tiny int 1  

43 tgl_lamaran Timestamp   

 

Nama Tabel  :    info_keluarga_detail 

Fungsi  : merupakan tabel untuk menyimpan detail-detail dari 

informasi keluarga. Tabel detail ini merupakan bagian dari 

tabel info_keluarga_header. 

      Tabel 3.5 info_keluarga_detail 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_primary int 11 Primary Key 

2 id_info_keluarga int 11  

3 nama varchar 150  

4 tgl_lahir date   

5 pekerjaan varchar 20  

6 id_kandidat int 11 Foreign Key 
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Nama Tabel  : info_keluarga_header 

Fungsi  : menyimpan semua data header dari informasi keluarga. 

Data yang disimpan disini akan dipakai dalam tabel 

info_keluarga_detail, sehingga data-data dalam tabel header 

ini tidak terlalu sering diulang dan hanya mengambil nomor 

id-nya saja. 

Tabel 3.6 info_keluarga_header 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_info_keluarga int 11 Primary Key 

2 hubungan varchar 20  

3 flag tiny int 4  

 

 

Nama Tabel  : jawaban_kuisioner_detail 

Fungsi  : menyimpan data-data detail dari jawaban kusioner yang 

ada dalam form aplikasi lamaran kerja. 

  Tabel 3.7 jawaban_kuisioner_detail 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_primary int 11 Primary Key 

2 id_soal int 11 Foreign Key 

3 jawaban enum(„Ya / 

Yes‟,‟Tidak / 

No‟) 
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No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

4 penjelasan long text   

5 id_kandidat int 11  

 

Nama Tabel  : kuisioner_header 

Fungsi  : menyimpan semua pertanyaan yang ada dalam form 

aplikasi lamaran kerja. Tabel ini berhubungan dengan tabel 

detailnya yaitu jawaban_kuisioner_detail. 

Tabel 3.8 kuisioner_header 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_soal int 11 Primary Key 

2 pertanyaan long text   

3 flag tiny int 1  

 

Nama Tabel   :    pelamar 

Fungsi  : menyimpan data username dan password untuk user 

melakukan login kedalam sistem sebelum dapat melakukan 

mengisian form aplikasi lamaran dan apply posisi. 

Tabel 3.9 pelamar 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_pelamar int 11 Primary Key 

2 username_pelamar varchar 25  

3 password_pelamar text   
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Nama Tabel   :   pendidikan_informal 

Fungsi  : menyimpan data-data pendidikan informal yang pernah 

diikuti oleh pelamar. 

   Tabel 3.10 pendidikan_informal 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_pendidikan_informal int 11 Primary Key 

2 nama_kursus text   

3 penyelenggara text   

4 masa_kursus varchar 10  

5 status_ijazah varchar 20  

6 id_kandidat int 11  

 

Nama Tabel   : penguasaan_bahasa_asing 

Fungsi  : menyimpan data-data penguasaan bahasa asing yang 

dimiliki oleh pelamar. 

 

 Tabel 3.11 penguasaan_bahasa_asing 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_bahasa int 11 Primary Key 

2 bahasa varchar 20  

3 kemampuan_membaca varchar 20  

4 kemampuan_menulis varchar 20  

5 kemampuan_berbicara varchar 20  
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No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

6 id_kandidat int 11 Foreign Key 

 

Nama Tabel  :   posisi 

Fungsi  : menyimpan data posisi yang dipost oleh HRD dan pada 

halaman user nantinya akan menampilkan data posisi yang 

dibuka berdasarkan pada data yang telah disimpan pada 

tabel ini. 

 

        Tabel 3.12 posisi  

No Nama Field Tipe Data Panjang Data  Keterangan 

1 id_posisi int 11 Primary Key 

2 posisi varchar 25  

3 deskripsi long text   

4 jumlah int 11  

5 flag tiny int 1  

 

Nama Tabel  : referensi 

Fungsi  : menyimpan data referensi yang dipunyai oleh pelamar. 

Tabel ini berhubungan dengan tabel riwayat_pekerjaan. 

 

Tabel 3.13 referensi 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_referensi int 11 Primary Key 
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No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

2 nama varchar 150  

3 alamat long text   

4 no_telp varchar 20  

5 jabatan varchar 50  

6 hubungan varchar 25  

7 id_kandidat int 11  

 

Nama Tabel  : riwayat_pekerjaan 

Fungsi  : menyimpan data-data riwayat pekerjaan yang dimiliki 

oleh pelamar. Data-data dimana saja pelamar pernah 

berkerja. 

Tabel 3.14 riwayat_pekerjaan 

 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_riwayat_kerja int 11 Primary Key 

2 nama_perusahaan text   

3 jenis_perusahaan varchar 50  

4 jabatan varchar 50  

5 periode_mulai_kerja date   

6 periode_akhir_kerja date   

7 alasan_keluar text   

8 id_kandidat int 11 Foreign Key 
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Nama Tabel  : tingkat_sekolah_detail 

Fungsi  : menyimpan semua data sekolah yang pernah diselesaikan 

oleh pelamar. Tabel ini merupakan tabel detail dari tabel 

tingkat_sekolah_header. 

 Tabel 3.15 tingkat_sekolah_detail 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_primary int 11 Primary Key 

2 id_tingkat_sekolah int 11 Foreign Key 

3 nama_sekolah text   

4 tempat_sekolah varchar 50  

5 jurusan varchar 50  

6 thn_lulus varchar 4  

7 id_kandidat int 11 Foreign Key 

 

Nama Tabel   : tingkat_sekolah_header 

Fungsi  : menyimpan data-data header untuk tabel 

tingkat_sekolah_detail. Pada tabel ini berisi tingkatan 

sekolah yang pernah diikuti oleh pelamar. Sehingga data-

data ini tidak perlu diulang kembali dan hanya mengambil 

dari nomor id-nya saja. 

  Tabel 3.16 tingkat_sekolah_header 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_tingkat_sekolah int 11 Primary Key 

2 tingkat_sekolah varchar 30  
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Nama Tabel  : tanya_jawab 

Fungsi  : menyimpan data-data untuk penjadwalan interview dan 

jadwal psikotes calon pegawai baru. 

    Tabel 3.17 tanya_jawab 

No Nama Field Tipe Data Panjang Data Keterangan 

1 id_interview int 11 Primary Key 

2 jadwal_tgl date   

3 jadwal_jam varchar 20  

4 tempat text   

5 tipe varchar 20  

6 id_kandidat Int 11  

 

 

E. Perancangan User Interface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 rancangan halaman utama pada user 

Register | Login 

Main Body (position List) 
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Rancangan user interface yang digambarkan pada gambar 3.8 

merupakan rancangan untuk menampilkan halaman utama pada sisi 

user. Disana terdapat sebuah nav-bar dimana terdapat link untuk 

melakukan register ataupun login. Setelah itu pada main body 

terdapat daftar dari posisi-posisi lamaran kerja yang dibuka oleh pihak 

HRD. Pada daftar posisi tersebut nantinya akan terdapat link untuk 

melakukan apply posisi dan langsung diarahkan ke halaman isi form 

aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 rancangan halaman Login  

Gambar 3.9 menunjukkan rancangan untuk tampilan login baik 

pada sisi user, HRD, maupun admin. Pada tampilan ini pihak yang 

akan mengakses web melakukan proses login dimana diharuskan 

memasukkan username dan password yang telah didaftarkan. Saat 

Label Judul 

Label Input Text 

Label Input Text 

Button 
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button di klik maka akan dilakukan pengecekan terhadap username 

dan password yang dimasukkan. Apakah sudah benar atau belum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Gambar 3.10 rancangan form aplikasi lamaran 

Gambar 3.10 menunjukkan rancangan dari halaman pengisian 

formulir aplikasi pendaftaran pegawai baru. Prosesnya adalah pada 

tab yang pertama, semua data harus diisikan terlebih dahulu, setelah 

semua diisi dan divalidasi, maka tombol next dapat di klik.  

User dapat melakukan pengecekan kembali terhadap data yang 

diisi dalam formulir ini dengan melakukan klik pada button prev, 

sehingga halaman akan berpindah kehalaman sebelumnya atau dapat 

langsung melakukan klik pada tab-tab yang ada di atasnya. Proses 

pengecekan ini dapat dilakukan ketika semua form dalam tab ini 

Tab kategori 
form 

Template Form Pengisian 

Button Button 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 

Tab kategori 
form 
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sudah diisikan. Jika masih ada yang kosong, maka proses ini tidak 

bisa dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 rancangan register user dan create HRD 

Pada gambar 3.11 menampilkan rancangan dari halaman 

register user dan create account HRD pada admin. Didalamnya 

terdapat tiga baris yaitu untuk mengisikan username, password, dan 

confirm password. Data yang diisikan pada input text akan diperiksa 

apakah sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Setelah 

semua data divalidasi, maka ketika button ditekan data yang diinput 

akan masuk kedalam database. 
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     Gambar 3.12 rancangan halaman awal HRD dan edit/delete posisi 

Gambar 3.12 diatas menampilkan gambar dari rancangan 

halaman awal HRD dan juga untuk melakukan edit atau delete posisi. 

Halaman ini akan muncul ketika HRD telah berhasil melakukan login. 

Pada bagian body, akan terdapat suatu list atau daftar dari data 

lamaran yang masuk. HRD dapat melihat setiap lamaran yang masuk 

dengan mengklik link yang terdapat pada daftar tersebut. 

Pada bagian edit/delete posisi, pada bagian body akan terdapat 

daftar dari posisi yang diposting. Daftar ini akan dibagi menjadi 

beberapa halaman sehingga memakai teknik pagination untuk 

menampilkan data-datanya, sehingga data posisi yang banyak tersebut 

dapat terlihat lebih rapi dan tidak perlu melakukan scroll pada 

halaman web. 

 

Header 

Menu Bar 

Body (list lamaran yang masuk) 
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Gambar 3.13 Halaman input posisi 

Pada gambar 3.13 diatas terlihat rancangan dari halaman untuk 

melakukan input posisi yang akan dibuka sebagai lamaran kerja. Pada 

halaman ini HRD yang bertugas akan memasukkan data-data posisi 

pada input text yang tersedia.  

 

F. Implementasi 

Sistem ini menggunakan CodeIgniter dan MVC framework 

untuk membangun sistem perekrutan ini. Setiap bagian user 

dikumpulkan pada file-file dalam folder terpisah. Selain itu juga sistem 

ini menggunakan Bootstrap dalam membuat perancangan user 

interfacenya sehingga memudahkan dalam perancangan antarmukanya.   
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Button 
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Berikut ini merupakan hasil dari implementasi modul isi 

formulir lamaran pekerjaan dan apply position. 

   Gambar 3.14 Halaman utama pelamar (user) 

Halaman diatas menampilkan halaman utama pada user/pelamar 

ketika pertama kali membuka halaman website. Pada halaman ini 

berisi daftar posisi lowongan yang dibuka. 
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Gambar 3.15 Halaman isi formulir lamaran 

Pada gambar diatas menampilkan form lamaran kerja yang harus 

diisi oleh calon pegawai pada website. Halaman ini dapat diakses 

ketika pada halaman awal user melakukan klik pada link apply job. 

Semua formulir yang terdapat dalam tab-tab yang tersedia harus 

diisikan. User dapat melakukan review kembali terhadap data yang 

telah diisikan. Akan tetapi proses review tersebut dapat di lakukan 

setelah form dalam setiap tab telah diisi. 
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Gambar 3.16 Halaman awal HRD 

Gambar diatas merupakan halaman awal HRD saat proses login 

yang dilakukan oleh HRD berhasil. Pada halaman ini terdapat daftar 

dari semua aplikasi yang masuk. 

 

Gambar 3.17 Halaman add new position 

Pada gambar 3.17 merupakan implementasi dari modul 

menambah posisi lamaran yang dibuka. HRD yang telah sukses 

melakukan login dan yang bertugas mengisikan semua data posisi 

lamaran akan melakukan prosesnya di halaman ini. 
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Gambar 3.18 Halaman edit / delete position 

Gambar diatas menunjukkan dari implementasi modul 

edit/delete position. Pada halaman tersebut terdapat data posisi yang 

telah diinput yang ditamplikan menggunakan format pagination. 

Ketika ingin melakukan edit atau delete, HRD melakukan klik pada 

link edit atau delete. 

     Gambar 3.19 Halaman Login pada HRD 
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Gambar 3.19 merupakan implementasi dari modul login. Pada 

gambar 3.19 ini mewakili dari seluruh modul login yang terdapat pada 

sistem. 

 

Gambar 3.20 Halaman create HRD 

Gambar diatas menunjukkan implementasi dari modul create 

new HRD. Pada halaman ini admin bertugas untuk membuatkan 

account login untuk bagian HRD sehingga HRD dapat mengakses 

sistem dan melakukan review pada aplikasi lamaran yang masuk. 
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Gambar 3.21 Halaman review aplikasi yang masuk 

Pada gambar diatas menunjukkan implementasi dari modul 

review submitted application. Pada halaman ini, HRD yang bertugas 

melakukan review terhadap calon pegawai melakuan pengecekan 

terhadap data-data yang diberikan oleh calon pegawai. 

Berdasarkan dari hasil implementasi dan testing tersebut, 

aplikasi yang telah dibuat ini telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. Akan tetapi, masih banyak bagian yang dapat 

dikembangkan yang dapat dilakukan pada project selanjutnya. 
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 3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Berikut ini merupakan kendala-kendala yang ditemukan selama proses 

pengembangan sistem ini berlangsung. 

a. Sulitnya melakukan code program menggunakan CodeIgniter karena 

penulis tidak terlalu familiar dengan framework ini. 

b. Sulitnya melakukan pemahaman terhadap sistem penerimaan pegawai 

baru dan mengimplementasikannya ke dalam sistem yang akan dibuat. 

c. Terdapat berbagai perubahan dalam struktur database dikarenakan 

kebutuhan sistem yang cukup banyak. 

d. Terdapat banyak sekali struktur tabel yang digunakan dalam 

penyimpanan data pada sistem ini dan struktur tabel tersebut saling 

berhubungan satu dengan yang lainnya. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

Dari kendala-kendala yang ditemukan diatas, terdapat pula solusi-solusi 

yang diperoleh untuk menyelesaikan kendala tersebut, yaitu. 

1.1 Berkonsultasi dengan beberapa teman kerja dikantor dan juga 

berkonsultasi dengan pembimbing lapangan yang juga menguasai 

tentang CodeIgniter. 

2.1 Bertanya kepada bagian HRD dan juga pada pembimbing lapangan 

mengenai proses penerimaan pegawai pada perusahaan ini. 
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3.1 Melakukan pengecekan lagi terhadap data yang akan disimpan pada 

database sehingga pada saat proses pengembangan tidak terjadi lagi 

penambahan struktur database. 
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