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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian yang telah dilakukan ini memiliki tujuan untuk membantu 

perusahaan untuk mencari SDM (Sumber Daya Manusia) dan bagi calon karyawan 

atau pencari kerja penilitian ini diharapkan dapat membantu pencari kerja untuk 

mencari informasi lowongan pekerjaan. Pada awalnya proses pencarian karyawan 

menggunakan cara tradisional yang memerlukan biaya yang lebih besar dan waktu 

yang relatif lebih lama. Oleh karena itu pembangunan platform pencarian karyawan 

berbasis web ini juga diharapkan dapat mempersingkat waktu dan biaya yang 

dikeluarkan dalam proses pencarian karyawan atau pencarian lowongan kerja. Dari 

hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu: 

5.1. Kesimpulan 

Platform pencarian karyawan berbasis web yang telah dibuat ini dapat 

membantu perusahaan dalam mencari SDM (Sumber Daya Manusia) dengan cara 

memanfaatkan teknologi website yang memungkinkan perusahaan melakukan 

posting lowongan pekerjaan dari platform pencarian karyawan berbasis web ini 

serta calon karyawan atau pencari kerja diharapkan dapat terbantu melalui 

lowongan pekerjaan yang di-posting oleh perusahaan sehingga calon karyawan atau 

pencari kerja mendapat kan informasi lowongan kerja. 

 Untuk website ini terdapat nilai yang dapat menjadi nilai kompetitif 

dibandingkan website sejenis yaitu dengan menambah parameter untuk lowongan 

kerja yaitu fulltime dan magang, dimana website sejenis hanya menggunakan judul 
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atau deskripsi pada lowongan untuk lowongan magang atau fulltime. Selain fitur 

tersebut terdapat rencana kedepan bahwa platform ini akan menjalin kerjasama 

5.2. Saran 

Untuk kepentingan pengembangan dan penelitian selanjutnya, terdaapat 

beberapa saran yang dianjurkan pada penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Menjalin kerjasama dengan universitas-universitas untuk mendapatkan 

data mahasiswa dan lulusan pada universitas tersebut. 

2. Fitur konfirmasi email pada saat melakukan registrasi agar pada saat user 

mendaftar data email yang dimasukan valid. 

3. Menambah fitur active/deactive bagi user perusahaan untuk 

memudahkan admin mengatur sistem berlangganan pada platform 

pencarian karyawan ini. 

4. Menambahkan fitur warning jika masa berlangganan perusahaan sudah 

hampir habis
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