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 MOTTO  

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, 

dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk 

bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 

(QS. Al-Baqarah: 216) 

 

 

“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan 

tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri” 

(QS. Al-Ankabut: 6) 

 

 

“Ilmu pengetahuan itu bukanlah yang dihafal, melainkan yang 

memberi manfaat.” 

(Imam Syafi’i) 

 

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan 

baik, maka ia akan memanfaatkanmu.” 

(Hadis Riwayat Muslim) 
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RINGKASAN 

Amia Adistia Amri, 2018, Evaluasi Implementasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web (Studi pada Sistem Informasi Lowongan 

Kerja di Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas 

Brawijaya), Prof. Dr. Endang Siti Astuti,M.Si., Swasta Priambada,S.Sos,MAB. 

Latar belakang penelitian ini adalah Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web dibutuhkan dalam proses rekrutmen suatu 

perusahaan/instansi/lembaga. Hasil evaluasi diharapkan dapat membantu Unit 

Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya (UPKK UB) 

dalam menjalankan salah satu program kerjanya yaitu peningkatan kinerja dan 

pengembangan sistem UPKK. Metode evaluasi menggunakan pendekatan Utility 

System. Dimensi yang dievaluasi adalah dimensi layanan di mana keluaran 

(output) sistem menentukan respon terhadap satu kejadian. Evaluasi implementasi 

sistem juga menggunakan teori Kriteria Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web dari Prameswara & Christianti (2013) untuk menilai implementasi 

sistem informasi di UPKK UB berdasarkan kriteria yang ditentukan. 

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi yang dilakukan di wilayah 

penelitian dan website UPKK UB; wawancara pada pihak internal (Operator, 

Koordinator Tata Usaha, dan Bagian Pemasaran) dan pihak eksternal (pengunjung 

atau pelamar yang menggunakan website UPKK UB); dan dokumentasi dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen internal dari UPKK UB, data foto, dan 

dokumentasi website. Validitas data menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. Analisis data berdasarkan tahapan analisis yang dikemukakan 

oleh Cresswell (2013) yang terdiri dari tahap-tahap: persiapan data, membaca 

data, koding data, deskripsi data, penyajian data, dan interpretasi data. 

Menggunakan Pendekatan Utility System, diketahui bahwa output Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web sudah digunakan secara efektif. 

Laporan-laporan diserahkan pada pihak yang seharusnya menerima; laporan-

laporan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak pengambil keputusan; area 

distribusi laporan-laporan jelas yaitu di wilayah Universitas Brawijaya; laporan-

laporan mudah diubah ke bentuk lain sesuai kebutuhan dan mudah disimpan baik 

di komputer maupun lemari arsip; ada disiplin waktu penyerahan laporan; dan 

laporan digunakan untuk merencanakan kegiatan selanjutnya, membuat program 

kerja selanjutnya, dan masukan untuk peningkatan selanjutnya. Menggunakan 

teori kriteria Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web menurut 

Prameswara dan Christianti (2013), diketahui bahwa ada satu kriteria yang belum 

dipenuhi oleh Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

yaitu tidak menyediakan form bagi pelamar untuk melakukan registrasi jika ingin 

menggunakan website. 
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Hasil evaluasi dalam penelitian ini yaitu Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web di UPKK UB telah berhasil diimplementasikan. Namun, masih 

terdapat kekurangan dalam implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web di UPKK UB. Kekurangan dalam implementasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB, yaitu sebagai berikut: tidak adanya 

administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem; Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB belum memberikan fasilitas kepada 

perusahaan untuk mendapatkan hasil seleksi lamaran, output Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web masih dihasilkan secara manual oleh staff UPKK 

UB; dan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB belum 

menyediakan layanan member bagi pencari kerja/pelamar. 

 

Kata Kunci: Implementasi Sistem, Evaluasi Sistem, Sistem Informasi Lowongan 

Kerja, Website. 
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SUMMARY 

Amia Adistia Amri, 2018, Evaluation Implementation of Web Based Job 

Vacancy Information System (Study on Job Vacancy Information System at 

Brawijaya University's Career and Entrepreneurship Development Unit), 

Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si., Swasta Priambada,S.Sos,MAB. 

The background of this research is Web Based Job Vacancy Information 

System needed in the recruitment process of a company / institution/ agency. 

Evaluation results are expected to help Brawijaya University's Career and 

Entrepreneurship Development Unit (UPKK UB) in running one of its work 

program is the improvement of performance and development of UPKK system. 

The evaluation method use the Utility System approach. The evaluated dimension 

is the service dimension in which the system output determines the response to 

one event. Evaluation of system implementation also use the theory of Web Based 

Job Vacancy Information System Criteria from Prameswara & Christianti (2013) 

to assess the implementation of information system in UPKK UB based on the 

criteria which has been specified. 

This research is a case study research with qualitative approach. Data 

collection was done by observation technique conducted in research area and 

UPKK UB website; interviews with internal parties (Operator, Head of 

Administration Section, and Marketing Division) and external parties (visitors or 

applicants who use the UPKK UB website); and documentation by collecting 

internal documents from UPKK UB, photo data, and website documentation. Data 

validity uses source triangulation and method triangulation. Data analysis is based 

on the analysis stages proposed by Cresswell (2013) which consists of the stages: 

data preparation, data reading, data coding, data description, data presentation, 

and data interpretation. 

Using the Utility System Approach, it is known that the output of the Web 

Based Job Vacancy Information System has been used effectively. Reports are 

submitted to the party who should receive; reports are made to meet the needs of 

decision makers; the distribution area of the reports is clear in the area of 

Brawijaya University; reports are easily converted to other forms as needed and 

easily stored on both computers and file cabinets; there is a time discipline 

submission of reports; and reports are used to plan the next activity, make further 

work programs, and input for further improvement. Using the criteria theory of 

Web Based Job Vacancy Information System by Prameswara and Christianti 

(2013), it is known that there is one criterion that has not been fulfilled by Web 

Based Job Vacancy Information System in UPKK UB that does not provide form 

for applicant to do registration if want to use website. 
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Result of evaluation in this research that is Web Based Job Vacancy 

Information System in UPKK UB has been successfully implemented. However, 

there are still shortcomings in the implementation of the Web Based Job Vacancy 

Information System at UPKK UB. Shortcomings in the implementation of Web 

Based Job Vacancy Information System in UPKK UB, as follows: no 

administrator has full access right to system; Web Based Job Vacancy Information 

System at UPKK UB has not provided facility to company to get the result of 

application selection, Output of Information System of Web Based Job Vacancy 

Information System is still produced manually by UPKK UB staff; and Web 

Based Job Vacancy Information System in UPKK UB has not provided member 

services for job seekers / applicants. 

 

 

Keywords: System Implementation, System Evaluation, Job Vacancy Information 

System, Website. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kegiatan mencari pekerjaan salah satunya dipengaruhi oleh informasi 

lowongan kerja yang terdapat di pasar kerja. Informasi mengenai lowongan kerja 

dapat membantu angkatan kerja yang sedang mencari kerja mengetahui bahwa 

suatu perusahaan sedang membutuhkan dan mencari tenaga kerja. Era teknologi 

saat ini dipengaruhi oleh perkembangan internet. Berkembangnya jumlah 

pengguna internet dan perkembangan teknologi telekomunikasi telah menjadikan 

internet sebagai gaya hidup, sehingga publikasi serta akses informasi lowongan 

pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah melalui internet (Muttaqien & 

Kusmayadi, 2009:4.14) 

Internet memungkinkan siapapun, dari manapun dan kapan pun mengakses 

informasi dengan mudah dan cepat. Media yang digunakan untuk meletakkan 

informasi di internet dikenal dengan web. Selain sebagai sarana penyaji informasi, 

seiring dengan perkembangan jaman yang sangat cepat dan pesat, web juga 

biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk melakukan berbagai 

aktivitas seperti e-commerce, e-learning, online transaction, online advertising, 

dan lain sebagainya (Yudiawan, 2010:1). Salah satu pemanfaatan web adalah 

media untuk menyebarluaskan informasi lowongan kerja, sehingga banyak 

organisasi baik perusahaan maupun perguruan tinggi menggunakan Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. Beberapa organisasi yang
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menggunakan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 
Tabel 1. Organisasi yang Menggunakan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

No Penyedia Informasi 

Lowongan Kerja dan 

Alamat Website 

Perusahaan 

Penyedia 

Lowongan Kerja 

Lowongan Kerja 

September 2017 

1 Unit Pengembangan Karir 

dan Kewirausahaan 

Universitas Brawijaya (alamat 

website: upkk.ub.ac.id) 

PT. Indonesia 

Asahan Alumunium 

(PT. Inalum) 

Assistant Superintendent/ 

Assistant Officer 

PT. ISS Indonesia Purchasing, Procurement 

PT. Indra Jaya 

Swastika 

Management Trainee 

PT. Suzuki 

Indomobil Motor 

Design and Development Staff 

PT. Widatra Bhakti Fixed Assets and Tax Staff, Staff 

Analisis kimia 

2 ECC UGM (alamat website: 

https://ecc.ft.ugm.ac.id) 

CV. Hendra Budi Architect 

PT Adira Dinamika 

Multi Finance, Tbk 

Management Trainee 

PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional, 

Tbk 

Corporate Acceleration 

Program (CAP) 

PT. Indonesia 

Asahan Alumunium 

(PT. Inalum) 

Assistant 

Superintendent/Assistant Officer 

PT. Artha 

Envirotama 

Logistics Staff and Project 

Manager 

3 Loker.id (alamat website: 

www.loker.id) 

LKC Dompet Dhuafa Dokter Umum dan Dokter Gigi 

PT. Fega Indotama Creative Designer 

CV. TrendSolusindo Web Programmer 

PT. Maxima 

Createch Production 

Marketing Communication 

PT. Solusi Paramitra Web Programmer/Developer 

4 Jobs.id (alamat website: 

https://www.jobs.id) 

PT. Arta Media 

Teknologi 

Administrative & Customer 

Relationship 

PT. Triyuda Perkasa Customer Service 

PT. Laprint Jaya Staff HRD 

PT. Harris Mobil Accounting Staff 

PT. Harda Esa Raksa Operator Produksi 

 

Sumber: Data diolah dari berbagai website pengiklan lowongan, 2017 
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Gambar 1. Media dalam Proses Rekrutmen Sumber Daya Manusia 

Sumber: Data informasi Lowongan Kerja ECC UGM (Data diolah, 2017) 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web membantu 

perusahaan/instansi/lembaga dalam proses rekrutmen, yaitu untuk menyebarkan 

informasi lowongan kerja dan mengumpulkan pelamar kerja yang dapat secara 

langung mengajukan lamarannya melalui website tersebut. Noe et al (2011:266) 

mendefinisikan rekrutmen sumber daya manusia sebagai praktik atau aktivitas 

apapun yang dijalankan oleh organisasi untuk mengidentifikasi dan menarik para 

karyawan potensial.  

Gambar 1, Media dalam Proses Rekrutmen berdasarkan data yang diolah dari 

informasi lowongan kerja di website ECC UGM menjelaskan bahwa selain 

menggunakan Sistem Informasi Lowongan Kerja ECC UGM, 

perusahaan/instansi/lembaga juga menggunakan website rekrutmen dan email 

yang mereka miliki untuk mengumpulkan data pelamar kerja. Berdasarkan history 

publikasi informasi lowongan kerja di ECC UGM, hingga September 2017, 
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2% 
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terdapat 124 perusahaan/instansi/lembaga yang menggunakan website ECC UGM 

untuk publikasi informasi lowongan kerja. Berdasarkan history publikasi 

informasi lowongan kerja di ECC UGM, hingga September 2017, terdapat 124 

perusahaan/instansi/lembaga yang menggunakan website ECC UGM untuk 

publikasi informasi lowongan kerja. Sebanyak 65% dari 124 

perusahaan/instansi/lembaga hanya menggunakan Sistem Informasi Lowongan 

Kerja milik ECC UGM.  Perusahaan/instansi/lembaga yang memiliki email untuk 

proses rekrutmen berjumlah  23%, sebanyak 10% memiliki website rekrutmen 

sendiri dan hanya 2% yang yang memiliki  website rekrutmen dan email. 

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web dibutuhkan dalam proses rekrutmen suatu 

perusahaan/instansi/lembaga, karena tidak semua perusahaan/instansi/lembaga 

memiliki email dan website rekrutmen sendiri untuk mendukung aktivitas 

rekrutmen perusahaan. 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web merupakan suatu sistem di 

mana para pencari kerja dapat memasang curriculum vitae-nya dan perusahaan 

penyedia kerja dapat memasang iklan lowongan pekerjaan secara online . Sistem 

ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan sistem database 

MySQL (Yudiawan, 2010:3). Fungsi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web adalah untuk mempermudah mempertemukan kebutuhan pencari kerja dan 

penyedia pekerjaan.  

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web atau disebut juga Portal 

Kerja Online menurut Jobs.id adalah perantara yang menghubungkan perusahaan 
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dan individu. Fungsi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web bagi 

individu adalah mempermudah proses pencarian lowongan kerja dan 

mengoptimalkan pencarian informasi lowongan kerja. Sementara itu, bagi 

perusahaan adalah sebagai medium untuk menemukan sumber daya manusia. 

Salah satu instansi yang menggunakan Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web adalah Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas 

Brawijaya (UPKK UB). 

Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, memudahkan penyebaran informasi 

lowongan kerja, dan memudahkan dalam menjembatani kebutuhan penyedia 

lowongan pekerjaan dengan pencari kerja. Implementasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK juga didukung oleh media sosial yaitu; 

facebook, twitter dan line. Media sosial digunakan untuk mempermudah 

menyebarkan informasi lowongan kerja yang sudah dipublikasikan di website 

UPKK UB. 

UPKK UB memiliki program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi dan 

tujuan. Salah satu program kerja UPKK UB adalah peningkatan kinerja dan 

pengembangan sistem UPKK (http://upkk.ub.ac.id). Menurut Arikunto & Cepi 

(2008:2), evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang 

bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi 

evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna 

bagi pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil 
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berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Perlu dilakukan evaluasi implementasi 

sistem informasi agar dapat mengukur prestasi yang ada untuk dapat memperbaiki 

prestasi mendatang. Evaluasi implementasi sistem informasi dapat dilakukan 

dengan cara berbeda, tergantung pada tujuan evaluasi. Tujuannya adalah untuk 

menilai kemampuan teknis, pelaksanaan operasional dan pendayagunaan sistem. 

Evaluasi mendefinisikan seberapa baik sistem berjalan (Davis, 1995: 261). 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin 

mengkaji lebih dalam mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web. Agar dapat memahami permasalahan yang 

terjadi, mengetahui bagaimana implementasi sistem, serta untuk peningkatan dan 

pengembangan sistem, maka diperlukan evaluasi terhadap implementasi sistem 

informasi. Oleh karena itu, Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LOWONGAN KERJA 

BERBASIS WEB” yang dilaksanakan di Unit Kerja Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan Universitas Brawijaya (UPKK UB). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web di UPKK UB? 

2. Bagaimana evaluasi implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web di UPKK UB? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditujukan untuk menjawab semua permasalahan yang 

dirumuskan dalam rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web di UPKK UB. 

2. Untuk mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web di UPKK UB. 

 

D. Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun Praktis. 

Secara teoritis dan secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi sebagai 

berikut: 

1. Kontribusi Teoritis 

a. Dapat memahami konsep Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. 

c. Untuk mendukung teori-teori yang sudah ada mengenai Evaluasi 

Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. 

2. Kontribusi Praktis 

a. Memberi masukan kepada UPKK sebagai pertimbangan dalam 

pengembangan Sistem Informasi Lowongan Kerja. 
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b. Memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terkait dan 

berkepentingan dengan masalah yang diteliti. 

c. Sebagai acuan bagi peneliti lain yang meneliti tentang Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web. 

d. Memberikan informasi yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web, serta pentingnya 

Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun secara sistematis menjadi 5 (lima) bab, yang diuraikan 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan uraian mengenai latar belakang pemilihan judul, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan empiris yaitu penelitian terdahulu, 

serta tinjauan teoritis yaitu teori yang mendasari penelitian mengenai Evaluasi 

Implementasi Sistem informasi Lowongan Kerja Berbasis Web yang terdiri dari 

teori: evaluasi, sistem informasi, manajemen sumber daya manusia, sistem 

informasi sumber daya manusia, rekrutmen, informasi lowongan kerja, sistem 

informasi lowongan kerja, internet, dan world wide web. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian yang 

terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas data, dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi gambaran umum UPKK UB, penyajian data, serta analisis dan 

pembahasan (terdiri dari hasil penelitian, analisis dan pembahasan, dan hasil 

evaluasi). 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan 

hasil penelitian dan pembahasan. Saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, 

analisis dan pembahasan, serta keterbatasan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Empiris 

Tinjauan empiris berasal dari penelitian terdahulu sebagai salah satu dasar 

yang dipakai peneliti untuk menentukan permasalahan penelitian. Berikut ini 

adalah penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan empiris: 

 

1. Wahyumardi (2010) 

Penelitian oleh Wahyumardi (2010) berjudul “Analisis dan Perancangan 

Sistem Informasi Lowongan Kerja UIN Karir”. Latar belakang penelitian 

terdahulu adalah UIN Syarif Hidayatullah khusunya Program Studi Sistem 

Informasi masih belum melakukan pendataan terhadap para lulusan sehingga 

mempersulit dalam mencari informasi para alumni. Selain itu, UIN Syarif 

Hidayatullah khususnya Program Studi Sistem Informasi juga belum memiliki 

sistem informasi yang dapat memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan 

atau pengembangan karir bagi wisudawan-wisudawati sehingga para wisudawan-

wisudawati berusaha sendiri mencari lowongan pekerjaan tersebut. Tujuan 

penelitian adalah untuk merancang Sistem Informasi Lowongan Kerja yang dapat 

mempermudah lulusan dalam mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan 

yang ada. 
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Metode pengembangan sistem menggunakan RAD (Rapid Application 

Development), yaitu suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan 

sistem yang mencakup suatu metode pengembangan serta perangkat-perangkat 

lunak. Penelitian ini menghasilkan rancangan Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web bagi Program Studi Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah, penelitian saat ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran Sistem Informasi Lowongan Kerja yang sudah 

diimplementasikan serta mengevaluasi implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web di UPKK UB. 

Sistem Informasi UIN Karir ini dapat menyediakan informasi tentang 

lowongan pekerjaan sehingga dapat membantu wisudawan/i dalam mencari 

pekerjaan. Sistem ini dapat membantu perusahaan yang bonafit atau yang sedang 

berkembang dalam mencari tenaga kerja yang bagus dan berkualitas. Data-data 

yang telah diproses dalam sistem ini dapat menghasilkan laporan-laporan berikut: 

laporan data mahasiswa, laporan data perusahaan, laporan data dosen, laporan 

data alumni, laporan data lowongan kerja, dan laporan data CV. 

 

2. Yudiawan ( 2010) 

Penelitian oleh Yudiawan (2010) berjudul “Perancangan Sistem Informasi 

Lowongan Pekerjaan”. Latar belakang penelitian terdahulu adalah masyarakat 

menggunakan web sebagai media untuk melakukan berbagai aktivitas seperti e-

commerce, e-learning, online transaction, online advertising, dan lain sebagainya. 

Perancangan sistem informasi lowongan kerja berbasis web yang berisi berbagai 

informasi tentang lowongan pekerjaan, merupakan salah satu alternatif bagi 
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pekerja untuk mencari lowongan pekerjaan. Sistem berbasis web merupakan 

aplikasi atau layanan yang berada dalam server dan dapat diakses dengan 

menggunakan penjelajah web atau web browser melalui internet. 

Menurut Yudiawan, Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan berbasis Web 

merupakan suatu sistem di mana para pencari kerja dapat memasang curriculum 

vitae-nya dan perusahaan penyedia kerja dapat memasang iklan lowongan 

pekerjaan secara online. Sistem ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman 

PHP dan sistem database MySQL. Sistem ini dirancang menggunakan DFD (data 

flow diagram) dan ERD (entity relationship diagram). 

Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan Berbasis Web memungkinkan 

masyarakat baik pencari kerja maupun penyedia kerja untuk mengakses maupun 

memasang iklan kerja secara online. Bagi pihak pencari kerja, dapat melihat dan 

mempertimbangkan pekerjaan yang diminatinya sekaligus melihat profile dan 

tempat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Sedangkan bagi pihak penyedia 

kerja, dapat melihat dan memilih calon-calon tenaga kerja yang lebih berpotensi 

di bidang pekerjaan yang ditawarkan. 

 

3. Nugroho & Nugroho (2012) 

Penelitian oleh Nugroho & Nugroho (2012) berjudul “Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web dan Wap bagi Alumni SMK Negeri 3 Purworejo”. 

Latar belakang penelitian terdahulu adalah Sistem Manajemen Data Lowongan 

Pekerjaan SMK Negeri 3 Purworejo masih dilakukan secara manual, mulai dari 

pengumuman lowongan pekerjaan, pendaftaran, dan pengumuman hasil seleksi 

pekerjaan. Tujuan penelitian adalah untuk membangun Sistem Informasi 
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Lowongan Kerja Berbasis Web dan Wap untuk SMK Negeri 3 Purworejo. Metode 

perancangan sistem yaitu, Sistem Informasi  Berbasis Web dibangun 

menggunakan pemrograman dasar html dan PHP, sedangkan Sistem Informasi 

Berbasis Wap menggunakan WML dan PHP. Penelitian ini menghasilkan Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web dan Wap untuk SMK Negeri 3 

Purworejo. 

Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah, penelitian sebelumnya 

merancang sistem informasi berbasis Web yang dapat diakses menggunakan 

komputer dan laptop dan berbasis Wap yang dapat diakses menggunakan telepon 

genggam. Memiliki fasilitas GPRS untuk instansi yang belum menerapkan Sistem 

Informasi Berbasis Web. Sedangkan penelitian saat ini, di lokasi penelitian sudah 

menggunakan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. Tujuan 

penelitian saat ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi sistem dan 

melakukan evaluasi terhadap implementasi sistem yang telah berjalan. 

 

4. Bogle & Sankararayanan (2012) 

Penelitian oleh Bogle & Sankararayanan berjudul “Job Search System in 

Android Environtmen-Application of Intelligent Agents”. Situs pencarian seperti 

Seek, Academickeys.com, Careerbuilder.com, Job-hunt.org, Monster.com, dsb 

mengizinkan calon karyawan untuk mendaftar secara online serta dapat mencari 

dan melamar pekerjaan. Namun, tidak bisa mengonfirmasi keabsahan data yang 

disampaikan oleh calon karyawan, juga tidak ada informasi mengenai umpan 

balik dari pemberi kerja atas berbagai kriteria yang diajukan oleh karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

Dengan pertimbangan tersebut, peneliti mengajukan agen cerdas/intelligent 

agent (bukan agen manusia) untuk melakukan operasi pencarian yang sama 

dengan berinteraksi dengan agen koordinator pencari pekerjaan dan pekerjaan. 

Solusi yang diusulkan akan melibatkan pembuatan pemohon, pencari kerja, dan 

agen pemberi kerja yang akan menggunakan fuzzy preference rules untuk 

membuat keputusan yang tepat dalam mendapatkan daftar pekerjaan berdasarkan 

kriteria pencarian pengguna dan juga memberi umpan balik pada peringkat 

pemberi kerja berdasarkan umpan balik. Sistem ini menggunakan Android 2.2, 

Jade Leap, dan Google API untuk menyediakan solusi ramah pengguna yang 

tangguh. 

 

5. Mansourvar & Yasin (2014) 

Penelitian oleh Mansouvar & Yasin berjudul “Development of a Job Web 

Portal to Improve Eduation Quality”. Latar belakang penelitian terdahulu adalah 

mengidentifikasi permasalahan mahasiswa terhadap sistem yang sudah ada dan 

mengetahui kebutuhan mahasiswa yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem saat ini. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengembangkan sistem Job Web Portal sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Merupakan penelitian kuantitatif dengan 

metodologi pengembangan sistem web (Web Information Systems Development 

Methodology atau WISDM).   

Hasil analisis data yang dikumpulkan melalui survei mengindikasikan bahwa 

mayoritas mahasiswa tidak puas dengan sistem Job Web Portal Faculty of 

Computer Science and Information Technologi (FCSIT) saat ini. Mahasiswa 

menginginkan sistem Knowledge Sharing yang dapat membantu mereka untuk 
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mengambil keputusan. Perbedaan dengan penelitian saat ini adalah, penelitian 

terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfokus pada peningkatan 

kualitas pendidikan di lingkungan FCSIT. Sedangkan penelitian saat ini, 

menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada Gambaran Implementasi 

dan Evaluasi Implementasi Sistem informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB. 

 

6. Kusmiati (2015) 

Penelitian oleh Kusmiati (2015) berjudul “Pengembangan Sistem Informasi 

Bursa Lowongan Pekerjaan Divisi Career Center Palcomtech Berbasis Web”. 

Latar belakang penelitian terdahulu adalah masih ada kekurangan pada Sistem 

informasi Lowongan Kerja yang diterapkan pada Divisi Career Center 

Palcomtech yaitu tidak adanya form registrasi member pencari kerja serta 

kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan pemberi kerja untuk mengisi form bagi 

pemberi kerja. Penelitian ini menghasilkan sebuah web career center yang 

berisikan Sistem Informasi Bursa Lowongan Pekerjaan. Sistem dirancang 

menggunakan diagram kontek dan ERD (Entity Relationship Diagram) 

Dari analisa hasil yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi Bursa Lowongan Pekerjaan divisi Career Center PalComTech dapat 

membantu pihak pencari kerja mendapatkan informasi mengenai lowongan 

pekerjaan dan pemberi kerja dapat dengan mudah memberikan informasi 

lowongan yang dibutuhkan oleh perusahaannya. Selain itu, mempermudah divisi 

Career Center PalComTech Palembang dalam mengelola data bursa lowongan 

pekerjaan, dimulai dari lowongan kerja yang masuk, hingga penyaluran pelamar. 
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Dengan kata lain, Sistem Informasi Bursa Lowongan Pekerjaan ini menjadi suatu 

wadah / tempat pertemuan antara pencari kerja dan pemberi kerja. 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Metode Hasil 

1 Analisis dan Perancangan 

Sistem Informasi 

Lowongan Kerja UIN 

Karir (Wahyumardi, 

2010) 

RAD (Rapid Application 

Development) 

Rancangan Sistem informasi 

Lowongan Kerja Berbasis 

Web bagi Program Studi 

Sistem Informasi UIN Syarif 

Hidayatullah 

2 Perancangan Sistem 

Informasi Lowongan 

Pekerjaan (Yudiawan, 

2010) 

ERD (Entity Relationship 

Diagram 

Rancangan Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis 

Web 

3 Sistem Informasi 

Lowongan Kerja berbasis 

Web dan Wap bagi 

Alumni SMK Negeri 3 

Purworejo (Nugroho & 

Nugroho, 2012) 

Sistem Informasi  Berbasis 

Web dibangun menggunakan 

pemrograman dasar html dan 

PHP, sedangkan Sistem 

Informasi Berbasis Wap 

menggunakan WML dan PHP 

Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web dan Wap 

untuk SMK Negeri 3 

Purworejo. 

4 Job Search System in 

Android Environtment-

Application of Intelligent 

Agents (Bogle & 

Sankararayanan, 2012) 

 

Fuzzy Preference Rules Mengembangkan aplikasi 

android untuk membantu 

pencari kerja mendapatkan 

informasi lowongan 

pekerjaan serta memberikan 

rekomendasi dan informasi 

lengkap mengenai perusahaan 

5 Develompment of a Job 

Web Portal to Improve 

Education Quality 

(Mansourvar & Yasin, 

2014) 

 

Penelitian kuantitatif dengan 

Web Information Systems 

Development Methodology 

(WISDM) 

Mengindikasikan bahwa 

mayoritas mahasiswa tidak 

puas dengan sistem Job Web 

Portal Faculty of Computer 

Science and Information 

Technologi (FCSIT) saat ini 

6 Pengembangan Sistem 

Informasi Bursa 

Lowongan Pekerjaan 

Divisi Career Center 

Palcomtech Berbasis Web 

(Kusmiati, 2015) 

ERD (Entity Relationship 

Diagram) 

Rancangan Sistem Informasi 

Bursa Lowongan Kerja bagi 

Divisi Career Center 

Palcomtech 

 

Sumber: Data diolah, 2017 

 

 

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diketahui bahwa belum ada penelitian 

yang mengkaji mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web. Beberapa penelitian berfokus pada pengembangan dan 

perancangan Sistem Informasi Lowongan Kerja, di antaranya; Analisis dan 
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Perancangan Sistem Informasi Lowongan Kerja UIN Karir (Wahyumardi, 2010), 

Perancangan Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan (Yudiawan, 2010), Sistem 

Informasi Lowongan Kerja berbasis Web dan Wap bagi Alumni SMK Negeri 3 

Purworejo (Nugroho & Nugroho, 2012), dan Pengembangan Sistem Informasi 

Bursa Lowongan Pekerjaan Divisi Career Center Palcomtech Berbasis Web 

(Kusmiati, 2015). Ada juga penelitian yang berfokus pada Pengembangan Sistem 

Informasi Lowongan Kerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu 

Develompment of a Job Web Portal to Improve Education Quality (Mansourvar & 

Yasin, 2014). Serta penelitian mengenai Pengembangan Sistem Informasi 

Pencarian Kerja Berbasis Aplikasi Android dengan rekomendasi Intelligent Agent, 

yaitu Job Search System in Android Environtment-Application of Intelligent 

Agents (Bogle & Sankararayanan, 2012). 

 

B. Tinjauan Teoritis 

Tinjauan teoritis merupakan teori dan konsep dari para ahli yang menjadi 

dasar penelitian. Tinjauan teoritis terdiri dari: 

 

1. Konsep Dasar Evaluasi 

Menurut Husein (2005: 36) dalam Husni et al (2010), evaluasi adalah suatu 

proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu 

telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu 

untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat 

yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin 

diperoleh. Untuk memastikan bahwa fungsi sistem informasi telah berjalan dan 
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mampu memberikan kontribusi dengan baik, haruslah dilakukan evaluasi. 

Evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem informasi dilakukan dengan cara 

melakukan audit (Suranto et al., 2014). Audit sistem informasi adalah pengujian 

terhadap pengendalian infrastruktur sistem informasi. Proses ini bertujuan 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dari praktik operasi sistem 

informasi tentang sejauh mana kegiatan memelihara integritas data dan 

pemeliharaan aset, serta apakah operasionalisasinya berlangsung secara efektif 

dan efisien (Nugroho, 2010: 177). 

 

a. Tujuan Evaluasi Sistem Informasi 

Menururt Swastika & Putra (2016:23-26) Tujuan evaluasi sistem informasi 

adalah untuk menilai apakah pengendalian sistem informasi telah dapat 

memberikan keyakinan yang memadai atas: 

1) Pengamanan Aset 

Aset teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, 

fasilitas teknologi informasi, personil, file data, dokumentasi sistem dan 

perangkat lain. Pengamanan aset yang dimaksudkan di sini adalah sejauh 

mana TI dapat memberikan jaminan kerahasiaan dan ketersediaan 

informasi. 

2) Integritas Data 

Integritas data berarti data memiliki atribut: kelengkapan, baik dan 

dipercaya, kemurnian dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, 

organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau 

kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Akibatnya, 

keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran 

karena tidak didukung dengan data yang benar. 

3) Efektivitas 

Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat 

mencapai tujuannya. 

4) Efisien 

Suatu sistem sebagai fasilitas pemrosesan informasi dikatakan efisien jika 

ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan 

output yang dibutuhkan.  
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b. Pendekatan Evaluasi Sistem Informasi 

Menurut Cronholm & Goldkuhl (2003) dalam Nelly et al (2010) ada 3 (tiga) 

pendekatan dalam mengevaluasi sistem informasi, yaitu: 

1) Goal-Based Evaluation 

Evaluasi berdasarkan tujuan (Goal-Based Evaluation) didefinisikan 

sebagai pengukuran sejauh mana suatu program telah mencapai tujuan 

yang jelas dan spesifik. Fokusnya adalah pada layanan dan hasil dari 

program. 

2) Goal-Free Evaluation 

Pendekatan evaluasi bebas dari tujuan (Goal-Free Evaluation) adalah 

pendekatan yang lebih interpretatif. Tujuan Goal-Free Evaluation adalah 

untuk menghindari risiko dari mempelajari tujuan program dengan sempit 

dan dengan demikian kehilangan hasil tidak terduga yang penting, 

menghilangkan konotasi negatif yang melekat pada temuan efek yang 

tidak terduga, menghilangkan persepsi bias dalam evaluasi, menjaga 

objektivitas dan independensi dari orang yang melakukan evaluasi 

(evaluator) melalui kondisi yang goal-free. Strategi dasar dari pendekatan 

ini adalah evaluasi induktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan 

kualitas objek studi. 

3) Criteria-Based Evaluation 

Pendekatan ketiga adalah pendekatan berdasarkan kriteria (Criteria-Based 

Evaluation). Ada banyak pendekatan berdasarkan kriteria seperti check 

list, prinsip atau kualitas yang ideal, yang khas dari pendekatan ini adalah 

bahwa tampilan sistem Teknologi Informasi (TI), interaksi antara 

pengguna dengan sistem TI bertindak sebagai dasar untuk evaluasi dan 

dibandingkan dengan satu set kriteria yang telah ditetapkan. 

 

 

c. Aspek-aspek yang Dievaluasi 

Menurut Cronholm & Goldkuhl (2003)  dalam Nelly et al (2010) ada 2 (dua) 

aspek yang harus dievaluasi dalam sistem informasi, yaitu: IT systems as-such dan 

IT systems in-use. 

1) IT-Systems as Such 

Mengevaluasi sistem TI sebagai mana mestinya (IT-systems as such) 

berarti mengevaluasi sistem TI tanpa keterlibatan dari pengguna (users). 

Dalam situasi ini hanya ada evaluator dan sistem TI yang akan dievaluasi 

saja. Sumber data yang dapat digunakan untuk strategi ini adalah sistem TI 

itu sendiri dan dokumentasi-dokumentasi yang dihasilkan atau 

berhubungan dengan sistem TI. Bagaimana evaluasi dilakukan tergantung 
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pada bagaimana strategi dipilih. Memilih untuk mengevaluasi sistem TI 

sebagaimana mestinya dapat menggunakan metode evaluasi berdasarkan 

tujuan (Goal-based evaluation), evaluasi bebas dari tujuan (Goal-free 

evaluation), atau evaluasi berdasarkan kriteria (Criteria-based evaluation). 

Hasil dari evaluasi ini didasarkan pada pemahaman evaluator tentang 

bagaimana sistem TI dapat mendukung organisasi. 

2) IT-Systems in Use 

Mengevaluasi sistem TI yang digunakan (IT-systems in use) berarti 

mempelajari situasi ketika pengguna (user) berinteraksi dengan sistem. 

Situasi analisis ini lebih kompleks dari mengevaluasi sistem TI 

sebagaimana mestinya (IT-systems as such) karena juga mencakup 

pengguna (user), tetapi analisis ini dapat memberikan gambaran yang 

lebih lengkap. Sumber data dari evaluasi sistem TI yang digunakan (IT-

systems in use) bisa berupa  wawancara ke pengguna (user), pandangan 

dan pemahaman pengguna (user) mengenai kualitas sistem TI, observasi 

pengguna (user) berinteraksi dengan sistem TI, sistem TI itu sendiri, dan 

dokumentasi-dokumentasi dari sistem TI. Dibandingkan dengan 

mengevaluasi sistem TI sebagaimana mestinya (IT-systems as such), 

mengevaluasi sistem TI yang digunakan (IT-systems in use) memakai 

sumber data yang lebih banyak. Evaluasi ini tidak hanya didasarkan pada 

pemahaman evaluator tentang bagaimana sistem TI dapat mendukung 

organisasi, tetapi juga didasarkan pada persepsi/pandangan pengguna 

(user) tentang bagaimana sistem TI mendukung pekerjaan mereka. 

 

 

d. Metode Evaluasi Sistem Informasi 

Peran teknologi informasi sangat vital dalam pencapaian kesuksesan 

organisasi dan peran ini akan semakin meningkat di waktu-waktu mendatang. Di 

lain pihak, teknologi informasi dalam pengolahan informasi juga membawa 

risiko, sehingga perlu adanya evaluasi. Berikut ini adalah beberapa metode dalam 

evaluasi sistem informasi: 

1) ITIL 

The Information Technology Infrastructure Library (ITIL) adalah kerangka 

TI yang berkualitas prima. ITIL membuat suatu set prosedur manajemen yang 

mampu menghasilkan TI yang beroperasi secara prima. ITIL sudah dikembangkan 
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sampai versi 3 yang mencakup evaluasi untuk sasaran sebagai berikut (Nugroho, 

2010: 184-187): 

(a) Dukungan pelayanan, berfokus kepada pengguna TI untuk meyakinkan 

bahwa mereka memperoleh pelayanan sesuai yang dibutuhkan. 

(1) Meja Pelayanan, tugas pokoknya ialah pengendalian insiden, yaitu 

manajemen siklus hidup dari permintaan pelayanan dan tugas pokok 

lain adalah komunikasi, yaitu menjaga agar pengguna selalu 

memperoleh informasi dari lingkungan TI. Pelayanan meja sering 

disebut Service Desk atau Help Desk. 

(2) Manajemen Insiden, tugas utama manajemen insiden adalah 

memulihkan pelayanan operasi sesegera mungkin dan meminimalkan 

dampaknya pada kinerja organisasi. 

(3) Manajemen Masalah, bertujuan menyelesaikan akar penyebab insiden 

sehingga dapat meminimalkan dampak lanjutan dari insiden. Masalah 

(problem) didefinisikan sebagai penyebab tak kelihatan terhadap suatu 

insiden, sedangkan known error didefinisikan sebagai masalah yang 

secara sukses terdiagnosa dan yang dampaknya telah teridentifikasi. 

(4) Manajemen Konfigurasi, adalah proses yang melacak semua item 

konfigurasi individu dalam sistem. 

(5) Manajemen perubahan, bertujuan untuk meyakinkan bahwa metode 

dan prosedur standar digunakan untuk penanganan perubahan dalam 

rangka meminimalkan dampak insiden yang mungkin terjadi dan juga 

untuk meningkatkan operasi dari hari ke hari. 

(6) Manajemen Peluncuran (Release Management), bertujuan mencapai 

platform independen dan terselenggaranya distribusi software dan 

hardware, termasuk lisensi penggunaannya pada seluruh TI. 

(b) Pengiriman pelayanan, bertujuan untuk proaktif terhadap pelayanan TI 

bagi para pengguna. 

(1) Manajemen tingkat pelayanan. Bertujuan memberikan identifikasi 

monitoring dan review yang berkesinambungan dari pelayanan TI 

seperti yang disebut dalam Service Level Agreement (SLA). 

(2) Manajemen kapasitas. Bertujuan memberikan dukungan yang optimal 

dan cost effective pelayanan TI dengan membantu organisasi agar 

sumber daya TI sesuai kebutuhan organisasi. 

(3) Manajemen kesinambungan pelayanan. Bertujuan agar sistem mampu 

untuk pulih dengan cepat manakala terjadi musibah (disaster). 

Kegiatannya adalah analisis risiko, manajemen perencanaan darurat, 

pengujian perencanaan darurat dan manajemen risiko. 

(4) Manajemen ketersediaan. Manajemen ketersediaan bertujuan agar 

organisasi mampu mempertahankan pelayanan untuk mendukung 

organisasi pada biaya yang wajar. 

(5) Manajemen keuangan untuk pelayanan TI. Bertujuan mengatur 

keuangan infrastruktur TI agar biayanya efisien. 
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(c) Perencanaan untuk memasang manajemen pelayanan, perencanaan ini 

adalah usaha untuk menyediakan kerangka agar kebutuhan bisnis 

organisasi dan ketersediaan TI sesuai. 

(d) Manajemen keamanan, bertujuan agar keamanan dalam TI sesuai dengan 

kebutuhan organisasi. 

(e) Manajemen infrastruktur TI, bertujuan memberikan rekomendasi atas 

analisis kebutuhan, perencanaan, perancangan, implementasi, operasi dan 

dukungan infrastruktur TI. 

(1) Perencanaan dan perancangan TI. Bertujuan menyediakan kerangka 

dan pendekatan perencanaan dan perancangan strategis serta taktis dari 

infrastruktur TI. 

(2) Manajemen implementasi TI. Bertujuan menyediakan kerangka agar 

manajemen proyek perancangan, pembuatan, pengujian dan 

implementasi berhasil. 

(3) Manajemen operasi TI. Bertujuan menyediakan supervise teknis untuk 

operasi dari hari ke hari. 

(4) Dukungan teknik TI. Bertujuan memberikan kerangka agar dukungan 

TI berjalan lancar. 

(f) Perspektif bisnis, adalah kumpulan praktik prima yang disarankan untuk 

memahami isu di bidang TI agar pelayanan TI semakin meningkat. 

(g) Manajemen aplikasi, bertujuan menyediakan praktik prima yang 

disarankan untuk meningkatkan kualitas pengembangan software. 

(h) Implementasi skala kecil, bertujuan menyediakan konsep untuk 

implementasi TI dalam skala kecil di suatu organisasi. 

 

2) ISO/IEC 27002 

ISO/IEC 27002 adalah standar keamanan informasi yang dipublikasikan oleh 

International Organization for Standardization (ISO) dan The International 

Electrotechnical Commission (IEC) sehingga disebut ISO/IEC. ISO/IEC 27002 

menyediakan praktik prima yang direkomendasikan dalam rangka manajemen 

keamanan informasi (Nugroho, 2010:187). Isinya terdiri dari 12 seksi berikut: 

(a) Kebijakan keamanan 

(b) Penilaian dan pengelolaan risiko 

(c) Organisasi keamanan informasi 

(d) Manajemen aset 

(e) Keamanan SDM 

(f) Keamanan lingkungan fisik 

(g) Manajemen operasi dan komunikasi 

(h) Kontrol akses 

(i) Pemeliharaan, pengembangan dan akuisisi sistem informasi 
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(j) Manajemen keberlangsungan kerja 

(k) Kesesuaian antara aturan, standart dan hukum di bidang TI 

 

3) Model Pendekatan Utility System 

Utility System adalah model evaluasi dari Kendall KE & Kendall JE (2007) 

yang meninjau keberhasilan implementasi sistem dari sudut pandang pemanfaatan 

output (keluaran) sistem dari enam aspek (Falahah & Rijayana, 2011:85), yaitu: 

(a)  Posession utility mencoba menjawab siapa yang harus menerima keluaran 

sistem. Hal ini berpengaruh pada aspek kepemilikan informasi pada 

sistem tersebut. Jika keluaran sistem tidak jelas pihak mana yang 

membutuhkan, maka ini dapat menjadi indikasi bahwa sistem tersebut 

telah dibangun tanpa memperhatikan kebutuhan pengguna sistem.  

(b) Goal utility mencoba menjawab mengapa sistem informasi tersebut 

dibutuhkan, dengan menanyakan apakah keluaran sistem memiliki 

peranan yang berarti bagi organisasi dalam mencapai tujuannya.  

(c)  Place utility menjawab ruang lingkup distribusi informasi, dengan kata 

lain, mengevaluasi seberapa jauh informasi dapat tersebar di satu 

lingkungan atau organisasi pengguna informasi tersebut.  

(d)  Form utility menjawab pertanyaan jenis keluaran yang seperti apa yang 

didistribusikan kepada para pengambil keputusan. Pertanyaan ini 

digunakan untuk mengevaluasi apakah keluaran yang sudah dihasilkan 

disajikan dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna sistem.  

(e)  Time utility menjawab pertanyaan kapan informasi akan dikirimkan, atau 

menyangkut apakah sistem sudah menghasilkan keluaran tepat pada 

waktu yang sudah diinginkan oleh pengguna sistem. 

(f)  Actualization utility menjawab bagaimana informasi diperkenalkan dan 

digunakan oleh pengambil keputusan. 

 

Falahah & Rijayana (dalam Jurnal Ilmiah Kursor, 2011:85) menurunkan 

model pendekatan Utility System menjadi tiga dimensi yaitu proses, produk/jasa, 

dan layanan, dengan konsep sebagai berikut: 

(a) Produk/jasa: keluaran sistem bermanfaat dalam mendukung operasional 

pekerjaan. 

(b) Proses: keluaran sistem mempengaruhi kelancaran pekerjaan. 

(c) Layanan: keluaran sistem menentukan respon terhadap satu kejadian. 
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2. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Menghadapi era globalisasi saat ini, mengharuskan dunia bisnis berbenah diri 

dalam meningkatkan sistem informasi guna menunjang sumber daya perusahaan 

maupun daya saing produk yang dihasilkan. Sistem informasi yang akan 

diciptakan harus seimbang antara infrastruktur teknologi  yang tersedia dengan 

kemampuan sumber daya manusianya sehingga tidak terjadi ketimpangan yang 

sangat jauh dan sistem informasi tidak dapat terwujud secara signifikan dalam 

menunjang kuantitas maupun kualitas perusahaan secara mendasar. Perusahaan 

membutuhkan sistem informasi khususnya untuk meningkatkan kelancaran aliran 

informasi perusahaan, dalam rangka memperkuat daya saing perusahaan maupun 

produk/jasa yang dihasilkan serta menciptakan aliansi atau kerjasama dengan 

pihak lain yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Rochaety et al., 2013: 2). 

Sistem informasi dapat terbentuk karena adanya keterkaitan antara data dan 

informasi. Data merupakan nilai, keadaan atau sifat yang berdiri sendiri lepas dari 

konteks apapun. Sementara informasi adalah data yang telah diolah menjadi 

sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau mendatang (Davis, 1995) dalam Oktafianto (2016: 10). 

Beberapa definisi sistem informasi dari para ahli yang dikutip oleh Oktafianto 

(2016: 11-12) adalah sebagai berikut: 

1) Sutabri (2005) mendefinisikan sistem informasi sebagai suatu sistem di 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat 

manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan. 

2) Wing Wahyu Winarno (2006), sistem informasi adalah sekumpulan 

komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, 
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mengolah data dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan 

agar dapat membuat keputusan dengan baik. 

3) Yakub (2012), sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-

komponen dalam organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan 

aliran informasi. 

 

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari 

sekumpulan komponen yang saling bekerja sama yang berhubungan dengan 

proses penciptaan informasi melalui pengolahan data dan menyajikan informasi 

untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. 

 

a. Komponen Sistem Informasi 

Stair (1992) dalam Oktafianto (2016: 12-13) menjelaskan bahwa sistem 

informasi berbasis komputer (CBIS) dalam suatu organisasi terdiri dari 

komponen-komponen berikut: 

1) Perangkat keras, yaitu komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan 

data, memproses data dan keluaran data. Berikut beberapa contoh perangkat 

keras menurut Kadir (2011: 12-13) yaitu printer, keyboard, CPU dan 

speaker. 

2) Perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. 

Contoh software menurut Kadir (2011: 14) yaitu sistem operasi (operating 

system), pengolah kata (word processor), pengolah angka (spreadsheet), 

serta web browser. 

3) Database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan 

sedemikian rupa, sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. 

4) Telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna 

sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu 

jaringan kerja yang efektif. 

5) Manusia, yaitu personel dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, 

programmer, dan operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan 

sistem.  

6) Prosedur, yaitu tata cara yang meliputi strategi, kebijakan, metode dan 

peraturan-peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis 

komputer. 
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b. Pengembangan Sistem Informasi 

Pengembangan sistem informasi terdiri dari beberapa tahapan. Menurut 

Sabarguna (2007:7) pengembangan sistem terdiri dari lima tahapan antara lain: 

analisis sistem, rancangan sistem, implementasi sistem, pemeliharaan sistem, serta 

peningkatan sistem. Berikut adalah uraian tahapan pengembangan sistem 

informasi menurut Sabarguna (2007:7-12). 

1) Analisis Sistem, adalah proses koleksi, pengaturan dan evaluasi fakta 

tentang informasi yang dibutuhkan dan lingkungan tempat sistem akan 

dijalankan. 

2) Rancangan Sistem, meliputi kegiatan yang bertujuan menggambarkan wujud 

sistem yang akan dibuat dan memberikan gambaran seperti apa sistem yang 

akan dibuat. 

 
Tabel 2. Uraian Tahapan Rancangan Sistem 

No Hal Uraian 

1. Tujuan Tujuan yang jelas dari sistem. 

2. Spesifikasi keluaran Jenis dan jumlah keluaran. 

3. Spesifikasi masukan Masukan yang bagaimana yang diperlukan. 

4. Spesifikasi file induk File induk yang akan dibuat, seperti apa dan berapa 

besarnya. 

5. Prosedur dan aliran data Cara dan aliran data yang terjadi. 

6. Analisis biaya manfaat Menggambarkan berapa biaya yang dikeluarkan 

dan manfaat yang diperoleh. 

7. Persetujuan Persetujuan dari pemakai pada sistem yang akan 

dibuat 

Sumber: Sabarguna (2007:9) 

3) Implementasi Sistem, tahapan yang perlu diikuti dalam implementasi sistem 

yaitu: pemasangan alat, pembuatan program, pelatihan, konversi file, uji 

coba sistem, dan terakhir dokumentasi. 

4) Pemeliharaan Sistem, sistem yang telah jadi dan berjalan harus dipelihara 

agar dapat terus berjalan secara mulus, bila ada kerusakan kecil segera 

diketahui dan tidak menjadi besar, dan menjamin agar sistem yang ada bisa 

dikendalikan dari kemungkinan kerusakan yang fatal. 

5) Peningkatan Sistem, bila telah merasa memperoleh manfaat dari sistem 

yang ada, sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan sistem ke arah yang 

lebih luas dan bervariasi. Tahapan yang harus diperhatikan dalam 

peningkatan sistem antara lain: evaluasi sistem yang berjalan, analisis 

sistem baru yang dibutuhkan, keterkaitan sistem, pembuatan sistem baru, 

penggabungan sistem yang baru dengan yang lama. Tahapan peningkatan 

sistem lebih jelas diuraikan pada tabel berikut: 
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Tabel 3.Uraian Tahapan Peningkatan Sistem 

No Tahapan Uraian  

1. Evaluasi sistem yang berjalan Evaluasi kebaikan dan kekurangan sistem yang ada. 

Perhatikan pula segi yang dapat ditingkatkan. 

2. Analisis sistem baru yang 

dibutuhkan 

Laksanakan analisis sistem bagi sistem baru yang 

diperlukan. 

3. Keterkaitan sistem induk Sistem baru yang akan dibuat harus bisa dijamin 

akan dapat terikat dan bergabung secara kompatibel. 

Kompatibel dari alat dan sistem dapat berjalan 

secara interkoneksi. 

4. Pembuatan sistem baru yang 

bermanfaat 

Sistem baru yang dibuat harus jelas manfaatnya, dan 

dirancang untuk meningkatkan peran sistem lama. 

5. Penggabungan sistem baru dan 

lama 

Sistem baru yang telah diuji coba, sebelum 

digabungkan, dipastikan terlebih dahulu bahwa 

sistem lama tidak akan terganggu.  

 
Sumber: Sabarguna (2007:12) 

3. Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Karyawan sebagai sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci 

keberhasilan organisasi. Pengelolaan SDM yang baik akan mendorong organisasi 

ke arah pencapaian tujuan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia 

memiliki arti penting sebagai salah satu fungsi manajemen. Sofyandi (2013: 6) 

mendefinisikan manajemen sumber daya manusia sebagai suatu strategi dalam 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, leading, dan 

cotrolling, dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses 

penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan, penilaian kinerja, 

pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, 

yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi 

terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. 
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a. Tujuan MSDM 

Tingkat efektivitas MSDM dipandang turut mempengaruhi kinerja suatu 

organisasi, sebesar atau sekecil apa pun organisasi tersebut (Mathis & Jackson, 

2001: 3). Ada empat tujuan MSDM menurut Sofyandi (2013:11-13), yaitu sebagai 

berikut: 

1) Tujuan organisasional, ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan MSDM 

dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. 

Keberadaan departemen SDM adalah untuk membantu para manajer dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan menangani hal-hal yang 

berhubungan dengan sumber daya manusia. 

2) Tujuan Fungsional, ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen 

pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya 

manusia menjadi tidak berharga jika MSDM memiliki kriteria yang lebih 

rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. 

3) Tujuan Sosial, ditujukan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap 

kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan 

meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. 

4) Tujuan Personal, ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian 

tujuannya. Tujuan personal harus dipertimbangkan jika para karyawan harus 

dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasi. Jika tujuan personal tidak 

dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan 

karyawan dapat meninggalkan organisasi. 

 

 

b. Kontribusi MSDM 

Fokus utama dari MSDM adalah memberikan kontribusi pada suksesnya 

organisasi, yaitu mendukung usaha organisasi melalui produktivitas, pelayanan, 

dan kualitas. Berikut adalah kontribusi MSDM terhadap organisasi menurut 

(Mathis & Jackson, 2001: 11): 

1) Produktivitas: Diukur dari jumlah output per tenaga kerja, peningkatan 

tanpa henti pada produktivitas telah menjadi kompetisi global. 

Produktivitas tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh 

usaha, program, dan sistem manajemen. 

2) Kualitas: Kualitas suatu barang maupun jasa akan sangat mempengaruhi 

kesuksesan jangka panjang organisasi. Jika suatu organisasi mempunyai 
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reputasi menyediakan barang maupun jasa yang buruk kualitas, hal ini 

akan mengurangi perkembangan dan kinerja organisasi tersebut. 

3) Pelayanan: Sumber daya manusia seringkali terlibat pada proses produksi 

barang atau jasa, MSDM harus diikutsertakan pada saat merancang proses 

operasi. Pemecahan masalah harus melibatkan semua karyawan, tidak 

hanya manajer, di mana proses tersebut seringkali membutuhkan 

perubahan pada budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, dan kebijakan 

dan praktik sumber daya manusia. 

. 
 

c. Aktivitas MSDM 

Terdapat beberapa aktivitas dalam MSDM. Berikut adalah uraian aktivitas 

MSDM menurut Darmawan & Fauzi (2013:32-37): 

1) Perencanaan. Agar perencanaan berjalan secara efektif, manajer sumber 

daya manusia harus mempertimbangkan 2 faktor utama yaitu: 1) Rencana 

strategis organisasi yang menentukan sumber daya manusia bagaimana 

yang dibutuhkan. 2) Masa depan lingkungan perusahaan seperti masalah 

ekonomi, tersedianya dana perluasan yang menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan SDM. 

2) Penerimaan/rekrutmen. Aktivitas ini berkaitan dengan masalah pengadaan 

SDM yang sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Pencarian 

SDM biasanya dilakukan melalui koran, internet, penyalur tenaga kerja, 

dari mulut ke mulut dan mencari ke kampus-kampus. 

3) Pemilihan. Aktivitas ini dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang 

diperoleh dari formulir pendaftaran atau lamaran yang diterima, interview, 

berbagai macam tes seperti tes IQ dan EQ dan lain-lain bentuk informasi 

yang dianggap perlu oleh manajemen SDM dalam penyeleksian untuk 

mendapatkan SDM yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

4) Sosialisasi. Aktivitas ini dilakukan untuk membantu SDM yang diterima 

agar dapat beradaptasi dengan lingkungan internal organisasi. SDM baru 

tersebut diperkenalkan dengan rekan-rekan barunya serta tanggung jawab 

yang diembannya. Selain itu, terhadap karyawan baru tersebut juga 

diinformasikan tentang tujuan organisasi, kebijaksanaan atau perilaku 

yang diharapkan terhadap karyawan baru tersebut, 

5) Pelatihan dan pengembangan. Aktivitas pelatihan dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja SDM saat ini agar mampu melaksanakan tugas yang 

diberikan secara efektif dan efisien, sedangkan program pengembangan 

dimaksudkan untuk mempromosikan SDM tersebut. 

6) Penilaian kinerja. Aktivitas ini dilakukan dengan membandingkan antara 

kinerja secara individu/organisasi/suborganisasi dengan standar yang telah 

ditentukan. 

7) Promosi, mutasi, penurunan pangkat, pemecatan. Aktivitas ini 

mencerminkan nilai SDM tertentu bagi organisasi perusahaan. SDM yang 
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menunjukkan kinerja yang baik akan dipromosikan ke jabatan yang lebih 

tinggi atau ditingkatkan keahliannya, sedangkan SDM yang memiliki 

kinerja rendah akan diturunkan pangkatnya, dipindahkan ke posisi yang 

kurang penting, atau dipecat. 

 

Mathis dan Jackson (2001: 12-14) menyebutkan aktivitas MSDM terdiri dari 

perencanaan & analisis SDM, kesetaraan kesempatan bekerja, perekrutan/staffing, 

pengembangan SDM, kompensasi dan keuntungan, kesehatan, keselamatan & 

keamanan kerja, serta hubungan tenaga kerja & buruh.  

 

4. Konsep Dasar Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISDM) 

Sistem informasi departemen SDM diperlukan dalam menjawab berbagai 

pertanyaan mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab dari setiap pekerjaan dalam 

organisasi, kebutuhan SDM di masa depan, pengolahan kuesioner mengenai 

karyawan, absensi para karyawan dan lain sebagainya. Hal terpenting dari SISDM 

adalah bagaimana departemen SDM menjamin kerahasiaan data pribadi karyawan 

(Sofyandi, 2013:46). Menurut Budiyanto (2013:79), SISDM adalah sistem 

informasi yang merupakan bagian dari SIM (Sistem Informasi Manajemen) dalam 

organisasi yang dipergunakan untuk mengelola data pegawai, menyelesaikan 

fungsi-fungsi administrasi dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengelolaan SDM. Mathis & Jackson (2001:61) mendefinisikan SISDM sebagai 

sistem terintegrasi yang dirancang untuk menyediakan informasi yang diperlukan 

untuk pengambilan keputusan SDM. 
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a. Model SISDM 

Komputer telah menyederhanakan pekerjaan menganalisis jumlah data yang 

luas, dan menjadi pertolongan yang sangat berguna dalam MSDM, dari proses 

pembayaran gaji sampai pencatatan retensi tenaga kerja. Dengan perangkat keras 

dan lunak komputer, database, suatu organisasi akan lebih mudah menyimpan 

data dan informasi dengan lebih baik (Mathis & Jackson, 2001:61). Pada dasarnya 

komponen model SISDM perusahaan sama dengan konsep SIM secara umum, 

yaitu: 

1) Fungsi subsistem input mencakup tiga komponen dasar yakni: sistem 

informasi akuntansi, subsistem penelitian SDM dan subsistem penyelidikan 

SDM. 

2) Database SDM untuk menentukan subsistem output. 

3) Subsistem output dengan komponen subsistem perencanaan SDM, 

rekrutmen, penempatan, pengembangan, sistem kompensasi dan subsistem 

pola pemberhentian (pensiun). (Rochaety et al., 2013). 

 

 

b. Tujuan SISDM 

Menurut Mathis & Jackson (2001: 61) SISDM melayani dua tujuan utama 

dalam organisasi. Pertama berhubungan dengan efisiensi administrasi dan 

operasional, dan yang lain pada efektifitas.  

1) Tujuan pertama SISDM adalah meningkatkan efisiensi data tenaga kerja di 

mana kegiatan sumber daya manusia dikumpulkan. Beberapa kegiatan 

sumber daya manusia yang memerlukan kertas dapat lebih efisien dan 

sedikit pekerjaan jika diotomatiskan. Pada saat memasukkan data secara on-

line, maka lebih sedikit data dalam bentuk formulir yang harus disimpan 

dan lebih sedikit diperlukan penyimpanan data secara manual. 

2) Tujuan kedua SISDM adalah lebih strategis dan berhubungan dengan 

perencanaan sumber daya manusia. Dengan kemampuan mengakses data 

memungkinkan perencanaan sumber daya manusia dengan pembuatan 

keputusan tingkat manajerial menjadi dasar untuk tingkat informasi yang 

lebih besar daripada tergantung pada persepsi dan intuisi manajerial. 
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5. Konsep Dasar Rekrutmen 

Rekrutmen adalah suatu proses penerimaan calon pegawai/tenaga kerja untuk 

memenuhi jabatan pada suatu unit kerja dalam perusahaan/organisasi (Budiyanto, 

2013: 101). Sementara itu, para ahli MSDM dalam Sofyandi (2013: 100) 

memberikan berbagai macam definisi/pengertian mengenai rekrutmen yaitu:  

1) Proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan 

kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu. 

2) Proses mencari dan mendorong calon karyawan untuk melamar pekerjaan 

dalam organisasi. 

3) Proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mendapatkan tambahan 

karyawan. 

 

Definisi lain rekrutmen menurut Jusmaliani (2001: 79) adalah proses menemukan 

dan menarik pelamar-pelamar yang mampu untuk dipekerjakan. Proses ini 

dimulai ketika calon pelamar dicari dan berakhir dengan sejumlah lamaran masuk. 

 

a. Peran Rekrutmen 

Peran rekrutmen adalah menemukan sejumlah pelamar baru yang segera 

dapat ditarik bekerja ketika organisasi memerlukannya. Hasil dari proses 

rekrutmen adalah kumpulan pelamar yang telah memenuhi syarat sehingga siap 

untuk disaring melalui tahap seleksi. Aktivitas rekrutmen dirancang untuk 

mempengaruhi tiga hal yaitu, jumlah SDM yang melamar, jenis SDM yang 

melamar, dan kemungkinan pelamar akan menerima posisi yang ditawarkan 

(Jusmaliani, 2001: 79-80). 
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b. Tahap Rekrutmen 

Kualitas SDM suatu organisasi tergantung pada kualitas calon-calon 

karyawan/pelamar. Upaya untuk menemukan calon karyawan, yaitu rekrutmen, 

dimulai ketika organisasi mencari calon-calon karyawan baru dan berakhir pada 

saat lamaran kerja diserahkan (Sofyandi, 2013: 99). Berikut adalah tahapan 

rekrutmen menurut (Budiyanto, 2013: 102). 

1) Memberikan informasi pada media massa, penyedia tenaga kerja, 

perguruan tinggi/sekolah-sekolah atau pihak-pihak lain yang dapat 

memberi referensi SDM yang baik tentang adanya lowongan jabatan 

dalam organisasi. 

2) Mendeskripsikan spesifikasi yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan. 

3) Memberi batas waktu proses. 

4) Menerima lamaran calon pegawai/karyawan. 

 

 

c. Sumber Rekrutmen 

Rekrutmen bisa dilakukan secara internal ataupun eksternal yang masing-

masing memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri.  Berikut adalah 

sumber rekrutmen menurut Jusmaliani (2001: 80): 

1) Rekrutmen internal adalah di mana calon pemangku jabatan dicari dari 

karyawan yang telah dimiliki perusahaan. Rekrutmen internal ini dibantu 

succession planning perusahaan, sehingga beberapa langkah bisa 

disederhanakan atau dihilangkan, karena calon-calon yang memenuhi 

persyaratan sudah dikenal dan diketahui kemampuannya. 

2) Rekrutmen eksternal berarti mencari calon karyawan dari luar perusahaan. 

metode yang dilakukan dalam rekrutmen eksternal ini sangat bervariasi, 

bisa melalui iklan di media cetak/televisi/radio, melalui agen/konsultan, 

melalui teman/kenalan, melalui organisasi profesi, melalui 

sekolah/PT/akademi, melalui mantan karyawan. Perkembangan teknologi 

saat ini memungkinkan pula dilakukannya rekrutmen elektronik di mana 

pelamar cukup memasukkan lamarannya melalui email. Wawancara 

adakalanya dapat dilakukan melalui telepon. 
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d. Proses Rekrutmen Karyawan 

Berikut ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses rekrutmen menurut 

Sofyandi (2013: 100-104). 

1) Melalui perencanaan SDM dapat diketahui kesenjangan antara kebutuhan 

atau permintaan karyawan dengan ketersediaan karyawan baik dari segi 

jumlah maupun mutu. Jika diketahui jumlah karyawan yang tersedia lebih 

kecil, maka butuh dilakukan rekrutmen. 

2) Sebelum memutuskan untuk melakukan rekrutmen, organisasi perlu 

mempertimbangkan sejumlah alternatif untuk mengisi posisi yang lowong. 

Alternatif-alternatif itu adalah lembur, subkontrak pekerjaan, karyawan 

sementara, atau menyewa karyawan. 

3) Bila suatu organisasi/perusahaan akhirnya memutuskan untuk melakukan 

rekrutmen, tersedia dua sumber pilihan rekrutmen, yaitu sumber internal 

dan sumber eksternal. Sumber internal terdiri dari job posting dan job 

bidding, referensi pegawai lama, dan rencana suksesi/penggantian 

karyawan. Sumber eksternal terdiri dari iklan (surat kabar, televisi, radio, 

internet, dan lain-lain), agen tenaga kerja (pemerintah dan swasta), 

executive search firms, hubungan dengan perguruan tinggi, magang, 

asosiasi profesional, referensi pegawai lama, dan lamaran tak diminta. 

4) Proses rekrutmen dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu permintaan dan 

penawaran terhadap keterampilan tertentu dalam pasar tenaga kerja serta 

peraturan di bidang ketenagakerjaan. 

5) Proses rekrutmen juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu praktik-

praktik dan kebijakan organisasi itu sendiri. 

6) Kriteria keberhasilan dalam proses rekrutmen yaitu jumlah 

pelamar/permintaan, jumlah panggilan/penawaran, jumlah yang diterima, 

dan jumlah penempatan yang berhasil. 

 

 

e. Perekrutan Melalui Internet 

Perusahaan-perusahaan mulai menggunakan komputer sebagai alat 

perekrutan dengan mengiklankan lowongan pekerjaan melalui bulletin board 

service sehingga calon-calon pelamar akan tertarik untuk menghubungi 

perusahaan tersebut. Keuntungan-keuntungan melakukan perekrutan melalui 

internet menurut Mathis & Jackson (2001:294) adalah dapat meraih lebih banyak 

pelamar, berbiaya lebih rendah dan memperoleh tanggapan cepat, serta dapat 
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membentuk kumpulan pelamar yang dapat diajak berbicara melalui internet. 

Perekrutan melalui internet dapat dilakukan dengan mengiklankan lowongan-

lowongan kerja di situs internet perusahaan atau menggunakan alternatif lain yaitu 

dengan bekerja sama dengan organisasi lain yang memiliki web page yang berisi 

daftar lowongan pekerjaan  (sebuah layanan pekerjaan melalui internet) yang 

dapat digunakan oleh para pencari kerja. Adanya layanan mencari pekerjaan 

melalui internet, memunculkan agen-agen tenaga kerja on-line untuk 

mendaftarkan lowongan pekerjaan yang tersedia dan menemukan para pelamar 

melalui internet. 

 

6. Konsep Dasar Informasi Lowongan Kerja 

Semua orang butuh pekerjaan. Tujuan bekerja tentu saja untuk mendapatkan 

uang. Dengan uang yang dimiliki, kita bisa memenuhi kebutuhan primer dan 

sekunder seperti membeli makanan, pakaian dan kebutuhan hidup lainnya 

(Haryanto, 2012: 1). Melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan menjadi penting, 

karena selain mendapatkan gaji, juga memperoleh pengalaman kerja. Kelak bila 

sudah dirasa mampu, seseorang bisa keluar dari pekerjaannya untuk membuka 

bisnis sendiri (Haryanto, 2012: 7). Adanya informasi lowongan kerja dapat 

membantu seseorang yang ingin melamar pekerjaan di suatu perusahaan yang 

sedang membuka lowongan kerja. 

Sumber informasi sangat penting bagi pelamar baru karena dari sanalah jalan 

pertama ditempuh. Informasi harus selalu update supaya tidak sampai 

ketinggalan. Terkadang perusahaan membutuhkan rekrutmen karyawan baru 

dalam waktu singkat, bisa dalam hitungan satu atau dua hari. Untuk mendapatkan 
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informasi lowongan kerja, banyak sumber yang dapat dimanfaatkan, di antaranya 

adalah (Masyudi, 2013:9): browsing internet, milis lowongan kerja, media 

cetak/surat kabar, bursa kerja, orang internal perusahaan, door to door, dan 

pemerintah (Dinas Tenaga Kerja). 

 

7. Konsep Dasar Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Sistem Informasi Lowongan Kerja adalah suatu sistem yang dapat 

mempermudah dalam mencari dan menyediakan informasi lapangan pekerjaan 

sesuai dengan yang diharapkan tanpa terbatas pada suatu daerah saja (Naskah, 

2011). Sementara itu, Nugroho & Nugroho (2012) menyebut Sistem Informasi 

Lowongan Kerja sebagai Sistem Informasi Karir yang terdiri atas sekumpulan 

data dalam bentuk file dan database yang terpasang pada sebuah web server. 

sistem informasi berbasis web dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 

HTML, PHP dan bahasa pemrograman pendukung lainnya seperti CSS dan 

javascript. 

Mansourvar (2011) menyebut sistem informasi lowongan kerja dengan istilah 

Job Portals sebagai  titik awal para pencari kerja ketika mencari pekerjaan. 

Beberapa Job Portals mengenakan biaya tinggi kepada kepada pengusaha untuk 

mengiklankan informasi tentang lowongan pekerjaan. Meskipun demikian, 

banyak pengusaha yang terus mengiklankan atau memublikasikan informasi 

tentang kesempatan kerja melalui Job Portals, namun terbatas untuk menekan 

biaya. Banyak pengusaha masih percaya bahwa pencari kerja akan mengunjungi 

Job Portals saat mencari lowongan pekerjaan (Mansourvar, 2011). Adapun 
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gambaran umum tentang jaringan sistem informasi lowongan kerja dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 1 Ilustrasi Jaringan Sistem Informasi Lowongan Kerja 
Sumber: Nugroho & Nugroho (2012) 

Nugroho & Nugroho (2012) menyebut Sistem Informasi Lowongan Kerja 

dengan istilah Sistem Informasi Karir. Terdapat 3 pengguna sistem yaitu visitor, 

member, dan admin. Pengguna sistem dapat mengakses website sistem informasi 

karir melalui internet. Terdapat web server dan database server untuk mengolah 

data menjadi informasi.  

Kusmiati (2015) memberikan rancangan sistem informasi bursa lowongan 

kerja. Pada rancangan yang diusulkan oleh Kusmiati (2015) data rekomendasi 

pelamar dikirim ke sistem oleh admin sehingga pemberi kerja memperoleh data 

rekomendasi pelamar melalui sistem informasi. Laporan dihasilkan secara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 
 

otomatis yang kemudian diberikan kepada pimpinan. Berikut gambar rancangan 

Sistem Informasi Bursa Lowongan Kerja oleh Kusmiati (2015): 

 

 

Gambar 2. Rancangan Sistem Informasi Bursa Lowongan Pekerjaan 

Sumber : Kusmiati (2015) 

Rancangan lain dari Putri & Lubis (2017) melibatkan tiga pengguna yang 

terdiri dari penyedia kerja, admin, dan pencari kerja. Mekanisme yang terjadi 

yaitu, penyedia kerja mengupload data lowongan kerja ke Sistem Bursa Tenaga 

Kerja dan mendapatkan data lamaran pekerjaan dari sistem. Admin bertugas 

untuk verifikasi data lowongan, setting masa berlaku iklan, dan menampilkannya 

di website. Kemudian pencari kerja mengajukan lamaran dengan melengkapi form 

lamaran kerja dan akan menerima bukti tanda lamaran telah masuk ke sistem. 

Berikut merupakan rancangan dari Putri & Lubis (2017): 
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Gambar 3. Sistem Bursa Tenaga Kerja 

Sumber : Putri & Lubis (2017) 

a. Kriteria Sistem informasi Lowongan Kerja 

Kriteria Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web menurut 

Prameswara &  Christianti (2013) adalah sebagai berikut: 

1) Membantu pelamar untuk mendapatkan informasi tentang lowongan 

pekerjaan yang ditampilkan dalam website. 

2) Menyediakan editor yang dapat mengelola data profil perusahaan dan 

persyaratan tambahan untuk perusahaan. 

3) Memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang tersedia, 

deskripsi pekerjaan dan lokasi penempatan kerja dari berbagai perusahaan 

yang sudah terdaftar dalam website. 

4) Menyediakan form bagi pelamar untuk melakukan registrasi yang harus 

diisi jika ingin menggunakan website. 

5) Mengizinkan pihak pelamar yang sudah melakukan registrasi untuk 

mencari pekerjaan yang diminati dan mendaftarkan diri pada lowongan 

pekerjaan yang dipilih. 

6) Menjadi perantara yang memberikan informasi kepada pihak perusahaan 

melalui pesan hasil pendaftaran dengan menyeleksi data pelamar yang 

masuk dalam persyaratan yang diberikan perusahaan. 

 

Menurut Nuraeni (2016) kriteria Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web adalah sebagai berikut: 
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1) Perangkat lunak yang dibuat berbasis web yaitu berbasis komputer artinya 

dapat meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan data serta bersifat 

online sehingga para pengguna dapat langsung mendapatkan informasi 

tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu serta pemrosesan dilakukan 

seketika kecuali yang bersifat persetujuan. 

2) Informasi dapat ditampilkan dalam bentuk yang telah diatur sedemikian 

rupa disertai pengaturan hak akses sehingga perangkat lunak dapat 

digunakan secara interaktif dan lebih aman. 

3) Perangkat lunak dapat membantu calon sarjana dengan menyediakan 

informasi lowongan pekerjaan dari berbagai perusahaan sehingga pencari 

pekerjaan dapat memilih sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

4) Perangkat lunak dapat membantu perusahaan memberikan informasi 

lowongan pekerjaan lebih cepat, mengetahui informasi calon pekerja yang 

sesuai dengan perusahaan yang terdiri dari data diri, nilai akademik, 

maupun tipe kepribadiannya. (Nuraeni, 2016). 

 

 

b. Pengguna Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Pengguna sistem informasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) pengguna 

menurut Nugroho & Nugroho (2012), yaitu: 

1) Admin (administrator), merupakan pengguna yang bertugas mengelola 

dan mengatur data-data yang akan ditampilkan di halaman web dan wap. 

Admin diberikan hak akses secara penuh terhadap sistem dan juga bisa 

melakukan pemblokiran terhadap member tertentu. 

2) Anggota (member), merupakan pengguna yang sudah mendaftarkan diri 

kepada admin dan memiliki status keanggotaan. Seorang anggota 

diberikan hak akses untuk menggunakan layanan yang tersedia seperti 

mengubah data diri, mendaftar pada suatu lowongan pekerjaan dan 

memberikan testimoni pada sistem informasi karir. 

3) Pengunjung umum (visitor), adalah pengguna yang tidak terdaftar 

sebagai anggota untuk mengikuti program dalam sistem ini. Pengunjung 

hanya diberikan hak akses terbatas yaitu hanya untuk melihat informasi 

secara umum. Namun, pengunjung bisa mengisi buku tamu dan 

meninggalkan pesan pada sistem informasi karir. 

 

Menurut Kusmiati (2015) pada jurnal Teknomatika, pengguna Sistem 

Informasi Bursa Lowongan Kerja terdiri dari admin, pencari kerja, dan pemberi 

kerja. pencari kerja dapat disalurkan kerja jika terdaftar sebagai member pencari 

kerja. Maiyana (2017) mengungkapkan bahwa pengguna aplikasi media informasi 
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lowongan kerja adalah pencari kerja (aktivitas yang dilakukan adalah register, 

login, melihat lowongan kerja, dan mendaftar kerja ke perusahaan), perusahaan 

(aktivitas yang dilakukan adalah login, input data perusahaan, edit data 

perusahaan, hapus data perusahaan, dan menerima data calon pekerja), dan admin 

(aktivitas yang dilakukan adalah memantau data perusahaan dan pencari kerja). 

Menurut Naskah (2011) pengguna Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web terdiri dari: 

1) Guest (tamu yang tidak terdaftar). Pengguna tidak terdaftar hanya dapat 

memanfaatkan link-link yang tersedia pada situs. Mereka tidak terdaftar 

sebagai anggota pada situs. Fasilitas untuk guest yaitu: 

(a) Menjelajah situs web dengan memanfaatkan link-link yang tersedia. 

(b) Mendapatkan lima (jika ada) informasi lowongan kerja terbaru untuk 

semua jenis bidang kerja. 

(c) Mencari lowongan kerja berdasarkan kriteria tertentu. 

(d) Mencari lowongan kerja menggunakan link-link yang tersedia. 

(e) Mendaftarkan perusahaan menjadi anggota pemberi kerja. 

(f) Mendaftarkan diri menjadi anggota pemberi kerja. 

2) Pemberi kerja. Keanggotaan pemberi kerja terdaftar pada database server 

dan harus log in terlebih dahulu agar dapat memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan. Fasilitas untuk pemberi kerja yaitu: 

(a) Memasang lowongan kerja. 

(b) Mengedit iklan lowongan kerja sebelumnya. 

(c) Mengubah data profil perusahaan. 

(d) Mencari kandidat memanfaatkan textbox dengan menulis frase yang 

memenuhi kriteria tertentu. 

(e) Keluar dari keanggotaan secara online. 

(f) Log out setelah mengakses sistem. 

3) Pencari kerja. Keanggotaan pencari kerja terdaftar pada database server 

dan harus log in terlebih dahulu. Fasilitas untuk pencari kerja yaitu: 

(a) Mengedit data pribadi anggota (Curriculum Vitae). 

(b) Mengedit data minat pekerjaan yang diharapkan. 

(c) Menerima lowongan kerja seketika lewat email (job alert email). 

(d) Mengirim aplikasi lamaran kerja secara online dengan email. 

(e) Mendapatkan informasi lowongan kerja terbaru sesuai minat kerja. 

(f) Keluar dari keanggotaan secara online. 

(g) Log out setelah mengakses sistem. 

4) Administrator. Adminisrator adalah pengguna yang memiliki hak tertinggi 

dalam penggunaan fasilitas. Keanggotaan administrator sistem juga 

terdaftar pada database server dan berhak atas segala akses data yang 
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sudah ada termasuk edit, update, dan delete data. Fasilitas untuk 

administrator yaitu: 

(a) Memeriksa database secara keseluruhan. 

(b) Menghapus data tertentu yang ada dalam database. 

(c) Menonaktifkan anggota yang diinginkan. 

(d) Menjalankan modul pengiriman job alert email. 

(e) Mengubah data tertentu dalam database. 

(f) Menambah data tertentu dalam database. 

(g) Menghapus atau mengubah struktur data yang diinginkan. 

 

Pasaribu & Rahayu (2017) menambahkan bahwa pelamar yang telah mendaftar di 

website mendapatkan fasilitas untuk melamar ke perusahaan pemberi lowongan 

kerja yang telah mendaftar di website dan akan mendapat pemberitahuan melalui 

email mengenai informasi lowongan kerja. 

 

c. Proses dalam Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Proses yang terjadi dalam Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web, 

menurut Yudiawan (2010) terdiri dari empat proses, antara lain: 

1) Proses registration, pada proses registrasi ini, user memberikan informasi 

dan menentukan username yang akan dipakai untuk dapat melakukan 

posting iklan. Setelah melakukan registrasi, sistem akan melakukan 

pengecekan ke database terhadap username dan alamat e-mail yang 

diinputkan oleh user. Username dan alamat e-mail untuk tiap-tiap member 

harus unik, artinya tidak boleh ada member yang memiliki username dan 

alamat e-mail yang sama. 

2) Proses ID checker, ketika Login, member memasukkan username dan 

password. Setelah itu sistem akan mencari username dan password 

tersebut dengan data member yang ada di database. 

3) Proses management account, pada proses Management Account, member 

dapat melakukan proses pemasangan, pengeditan, dan penghapusan iklan. 

Data iklan yang telah dipasang oleh member akan disimpan dalam tabel 

iklan dan iklan yang telah disimpan di database akan dapat diakses oleh 

semua user, baik member maupun guest. 

4) Proses system maintenance, pada proses ini sistem akan mengambil data 

dari tabel member dan tabel iklan di mana data-data itu akan di-

maintenance oleh pihak administrator. Selain itu administrator juga dapat 

melakukan maintenance berdasarkan atas masukan-masukan yang 

diberikan oleh member  maupun guest yaitu dengan melakukan update 

terhadap website. 
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8. Konsep Dasar Internet 

Internet adalah suatu jaringan komputer maharaksasa yang memungkinkan 

komputer di seluruh bumi ini saling berhubungan. Hubungan inilah yang 

memungkinkan penyebaran atau pertukaran informasi secara global atau 

mendunia (Kadir, 2011: 10). Individu dan perusahaan dapat menggunakan 

internet untuk pertukaran transaksi bisnis, pesan-pesan teks, gambar dan bahkan 

video serta suara, entah mereka terletak saling berdekatan atau berjauhan (Laudon 

and Laudon, 2005: 24). 

Keberadaan internet saat ini telah mengubah gaya hidup manusia. Kegiatan-

kegiatan yang sebelumnya memerlukan tatap muka secara langsung kini bisa 

dilakukan secara online melalui internet. (Muttaqien & Kusmayadi, 2009) 

mengemukakan beberapa contoh dampak internet dalam mengubah gaya hidup 

yaitu sebagai berikut: 

1) Menjamurnya email dan kemudahan memperoleh email menyebabkan 

kebiasaan kita menulis surat berubah menjadi surat dalam bentuk 

elektronik. 

2) Kini forum diskusi online dalam bentuk mailing list mengubah gaya hidup 

kita untuk mendiskusikan segala hal secara tatap muka, menjadi diskusi 

secara online. 

3) Keberadaan instant messenger seperti yahoo messenger atau MSN telah 

mengubah kebiasaan kita berkumpul secara fisik menjadi berkumpul dan 

bercengkerama di chat room. 

4) Kebiasaan kita mencari informasi dan bahan bacaan di perpustakaan kini 

telah bergeser ke search engine seperti uncle google. 

 

Sebelum adanya internet pencari kerja mendapatkan informasi lowongan kerja 

melalui media cetak, media elektronik, atau melalui dinas tenaga kerja. Saat ini 

internet telah memberikan kemudahan bagi pencari kerja untuk mencari informasi 
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lowongan kerja karena banyak website di internet yang khusus memublikasikan 

informasi-informasi lowongan kerja dari perusahaan.  

 

a. Layanan Internet 

Ada beragam jenis layanan yang tersedia dalam internet. Beberapa layanan 

penting dalam internet menurut (Kadir (2011: 199) adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Beberapa Jenis Layanan dalam Internet 

Layanan Keterangan 

E-mail Digunakan untuk melakukan pertukaran surat 

elektronik. 

USENET (Newsgroup) Forum diskusi. 

IRC (Internet Relay 

Chat) 

Fasilitas yang memungkinkan pemakai melakukan 

percakapan dalam bentuk bahasa tertulis secara 

interaktif. 

Telnet Fasilitas yang memungkinkan pemakai melakukan 

koneksi (login) ke suatu sistem komputer. 

FTP (File Transfer 

Protocol) 

Sarana untuk melakukan transfer file dari komputer 

lokal ke suatu komputer lain atau sebaliknya. 

World Wide Web Sistem yang memungkinkan pengaksesan informasi 

dalam internet melalui pendekatan hypertext. 
 

Sumber (Kadir, 2011:199) 

b. Model-model Bisnis yang Memanfaatkan Internet 

Model-model bisnis yang memanfaatkan internet dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 5. Model-model Bisnis yang Memanfaatkan Internet 

Kategori Keterangan Contoh 

Toko virtual Menjual produk-produk fisik secara langsung 

kepada konsumen atau bisnis individual. 

Amazon.com 

EPM.com 

Pialang informasi Menyediakan produk, harga, ketersediaan 

informasi kepada individual dan bisnis. 

Edmunds.com 

Kbb.com 

Insweb.com 

Pialang transaksi Menghemat uang dan waktu pengguna dengan 

memproses transaksi penjualan secara online. 

E*TRADE.com 

Expedia.com 

Pasar online Memberikan suatu lingkungan digital di mana 

pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari 

produk, dan menetapkan harga untuk produk. 

EBay.com 

Priceline.com 

Pantellos.com 

Content provider Menciptakan pendapatan dengan memberikan isi 

digital, seperti berita digital, musik, foto, atau 

video pada web. 

WSJ.com 

CNN.com 

TheStreet.com 

Penyedia jasa 

online 

Menyediakan jasa online untuk individu dan 

bisnis. Menghasilkan pendapatan dari pembayaran 

subkripsi atau transaksi, dari iklan, atau dengan 

mengumpulkan informasi pemasaran dari 

pengguna. 

@Backup.com 

Xdrive.com 

Employease.com 

Salesforce.com 

Komunitas virtual Menyediakan tempat pertemuan online di mana 

orang-orang dengan minat yang sama dapat 

berkomunikasi dan menemukan informasi yang 

berguna. 

FortuneCity.com 

IVillage.com 

Portal Menyediakan poin entri awal ke web bersama 

dengan isi spesifik dan layanan lain. 

Yahoo.com 

MSN.com 

StarMedia.com 

 
Sumber: Laudon & Laudon (2005:160) 

9. Konsep Dasar Web (World Wide Web) 

Sistem pengaksesan informasi dalam internet yang paling terkenal adalah 

World Wide Web (WWW) atau biasa dikenal dengan nama singkat web. Web 

menggunakan protokol yang disebut HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) yang 

berjalan pada TCP/IP. Dokumen web ditulis dalam format HTML (Hyper Text 

Markup Language). Dokumen ini diletakkan dalam Web Server melalui perangkat 

lunak yang disebut Web Browser (Kadir, 2011: 242). 

Bagai jaring laba-laba, jejaring web telah membentang ke seluruh penjuru 

dunia. Tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga penelitian yang ingin 

memublikasikan hasil riset, web juga banyak digunakan untuk mengiklankan 
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produk, melakukan transaksi penjualan, dan mengiklankan informasi lowongan 

kerja. Untuk mengakses sebuah halaman web dari browser, pemakai perlu 

menyebutkan URL (Uniform Resource Locator), misalnya 

http://www.imdb.com/index.html (Kadir, 2011: 243-245). 

World Wide Web menurut Mc Leod & Schell (2008: 78) merupakan informasi 

yang dapat diakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hypermedia (file-

file komputer) disimpan dan kemudian diambil dengan cara-cara yang 

menggunakan metode penentuan alamat yang unik. Internet akan memberikan 

arsitektur jaringan, dan web akan memberikan metode untuk menyimpan dan 

mengambil dokumen-dokumennya. Server-server dan para pengguna yang 

mengakses web tersambung oleh internet. 

 

a. Perangkat Lunak untuk Web 

Perangkat lunak untuk web menurut Laudon & Laudon (2015: 199) terdiri 

dari: 

1) Java, adalah sistem operasi dan prosesor yang berdiri sendiri, serta bahasa 

pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam 

pengembangan web yang interaktif. 

2) HTML (Hypertext Markup Language), adalah bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk mendefinisikan laman web guna menentukan bagaimana, 

tulisan, gambar, video, dan suara ditempatkan pada laman web, serta untuk 

menciptakan link-link dinamis ke objek ataupun laman web lainnya. 

3) HTML5, evolusi selanjutnya dari HTML, yang disebut HTML5, 

memungkinkan kita untuk menempel gambar, audio, video, dan elemen 

lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani 

prosesor. HTML5 juga mempermudah laman web untuk berfungsi pada 

perangkat penampilan yang berbeda, yaitu pada desktop dan perangkat 

mobile. Selain itu, HTML5 juga mendukung penyimpanan data secara 

offline untuk aplikasi yang terdapat pada laman web. 
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b. Web Server 

Sebuah server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola 

laman web yang tersimpan. Server web menempatkan laman web yang diminta 

oleh pengguna pada komputer di mana mereka disimpan  dan memberikan laman 

web ke komputer pengguna (Laudon & Laudon, 2015: 276). Server web yang 

paling umum digunakan adalah Apache HTTP Server dan Microsoft Internet 

Information Services (IIS). 

 

c. Mencari Informasi di dalam Web 

Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak jumlah laman web. Permukaan web 

adalah bagian dari web yang dikunjungi mesin pencari dan informasi mana saja 

yang direkam. Untuk mencari informasi di dalam web menurut Laudon & Laudon 

(2015: 276-280), dapat digunakan media sebagai berikut: mesin pencari, 

pencarian mobile, Search Engine Marketing, Sosial Search, Semantic Search, dan 

Intelligent Agent Shopping Bots. 

 

d. Halaman Website Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berikut adalah halaman web dalam Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan 

Berbasis Web menurut Kusmiati (2015): 

1) Halaman Depan Pengunjung, merupakan halaman utama atau halaman 

pertama saat sistem informasi ini dibuka. Gambar halaman depan 

pengunjung terdiri dari home, profil, regisrasi member, buku tamu, 

procedure, registrasi employer (pemberi kerja), dan login untuk employer. 

2) Halaman Loker, merupakan halaman lowongan kerja yang berisikan 

lowongan kerja yang masuk ke sistem informasi bursa lowongan kerja 

PalComTech. 

3) Halaman Registrasi Member, merupakan halaman di mana pencari kerja 

dapat melakukan registrasi sebagai member pencari kerja. 
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4) Halaman Prosedur, merupakan halaman di mana pengunjung baik 

sebagai pencari kerja maupun sebagai pemberi kerja dapat melihat 

bagaimana cara penggunaan sistem informasi ini. 

5) Halaman Registrasi Pemberi Kerja, dengan melakukan registrasi, 

pemberi kerja akan mendapatkan username dan password untuk dapat 

login dan dapat melihat data pencari kerja serta dapat melakukan posting 

lowongan kerja dari perusahaan (pemberi kerja) secara langsung tanpa 

harus datang langsung ke divisi career center PalComTech. 

6) Halaman Kirim Loker, merupakan halaman yang digunakan oleh 

pemberi kerja untuk dapat mempostingkan lowongan kerjanya secara 

langsung, tanpa harus datang langsung ke divisi career center 

PalComTech atau mengirim email ke staff career center PalComTech. 

7) Halaman History Loker, merupakan halaman yang digunakan oleh 

pemberi kerja untuk melihat daftar lowongan kerja yang telah pemberi 

kerja posting, termasuk juga mengecek status lowongan kerja apakah 

sudah di-approve oleh admin atau belum. 

8) Halaman Depan Admin, merupakan halaman pertama saat sistem 

informasi ini dibuka / setelah admin melakukan login terlebih dahulu. 

Halaman admin terdiri dari beberapa menu yaitu data pribadi, data 

pengurus, data member, data employer, data loker, data member yang 

disalurkan, data member yang diterima, laporan, dan rekap data 

pengunjung (buku tamu). 

9) Halaman Data Pribadi, merupakan halaman di mana admin dapat 

melihat data pribadinya. 

10) Halaman Data Pengurus, merupakan halaman yang terdiri dari input data 

pengurus dan rekap data pengurus. 

11) Halaman Data Member, merupakan halaman yang terdiri dari input data 

member dan rekap data member.  

12) Halaman Data Employer, merupakan halaman yang terdiri dari input data 

employer dan rekap data employer. 

 

Nuraeni (2016: 568-569) memaparkan bahwa halaman website sistem 

informasi lowongan kerja terdiri dari halaman utama, halaman info akademik, 

halaman info perusahaan, dan halaman olah data admin. Prameswara &  

Christianti (2013) dalam Jurnal Sistem Informasi memaparkan tampilan Sistem 

Informasi Lowongan dan Lamaran Pekerjaan Berbasis Web terdiri dari: 

1) Halaman beranda, di mana pencarian pekerjaan dilakukan pada halaman 

tersebut. Pengguna dapat mencari pekerjaan berdasarkan nama pekerjaan, 

lokasi kerja atau spesialisasi. 
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2) Halaman registrasi pelamar, pengguna diminta mengisi beberapa data yang 

dibutuhkan untuk registrasi. Data yang dimasukkan akan dicatat dan 

disimpan ke dalam basis data. 

3) Halaman registrasi perusahaan, perusahaan diminta mengisi data untuk 

registrasi. 

4) Halaman lowongan detail, merupakan halaman yang menampilkan data 

lowongan yang berhasil dibuat. 

 

Menurut Naskah (2011), halaman situs (web) merupakan keluaran (output) Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. Halaman Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web menurut Naskah (2011), terdiri dari: 

1) Halaman awal. Menampilkan halaman awal ketika program dijalankan. 

Pada halaman ini akan tampil beberapa pilihan yaitu ingin mendaftar 

sebagai pemberi kerja atau pencari kerja. 

2) Halaman pendaftaran pemberi kerja. Pada halaman ini pemberi kerja 

mengisi form untuk mendaftar menjadi anggota pemberi kerja. 

3) Halaman pendaftaran pencari kerja. Pada halaman ini pencari kerja 

mengisi form untuk mendaftar menjadi anggota pencari kerja. 

4) Halaman bidang pekerjaan. Pada halaman ini menampilkan informasi 

lowongan pekerjaan berdasarkan bidang pekerjaan yang diminati. 

5) Halaman perusahaan yang membutuhkan staf baru. Pada halaman ini 

menampilkan daftar perusahaan yang membutuhkan staf baru serta daftar 

lowongan dari tiap perusahaan. 

6) Halaman situs-situs lain yang menyediakan informasi lowongan kerja. 

Halaman ini menampilkan daftar situs penyedia lowongan pekerjaan 

lainnya, informasi lowongan pekerjaan terbaru, serta informasi atau berita 

terbaru seputar dunia pekerjaan. 

7) Halaman penjelasan fasilitas. Halaman ini menampilkan informasi yang 

ada pada web dan penjelasan cara penggunaan fasilitas tersebut. 

8) Halaman saran dan kritik. Merupakan tempat untuk memasukkan kritik 

dan saran guna pengembangan aplikasi lebih sempurna lagi. 
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10. Hubungan SISDM dengan Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Perusahaan menggunakan SISDM agar dapat menyimpan sejumlah besar data 

karyawan yang meliputi informasi pribadi, catatan-catatan pelatihan, berbagai 

keterampilan, tingkat kompensasi, catatan-catatan pemutusan hubungan kerja 

serta kompensasi dan biaya-biaya tunjangan. Sistem informasi  sumber daya 

manusia – sistem informasi SDM (human resource information system – HRIS) 

menurut (Noe et al., 2011: 63) adalah sistem komputer yang digunakan untuk 

memperoleh, menyimpan, mengambil dan mendistribusikan informasi yang 

berkaitan dengan SDM perusahaan. HRIS dapat mendukung pengambilan 

keputusan strategis, membantu perusahaan untuk menghindari tuntutan hukum, 

menyediakan data untuk mengevaluasi berbagai kebijakan dan program, serta 

mendukung keputusan SDM setiap harinya. 

Salah satu subsistem output HRIS, yaitu rekrutmen digunakan untuk 

menelusuri lamaran-lamaran kerja sebelum dipanggil, juga untuk melakukan 

pencarian internal untuk mengidentifikasi pegawai yang patut dipertimbangkan 

untuk kesempatan kerja yang berkembang dalam perusahaan (Mc Leod, 1996: 

45). Rekrutmen adalah proses menarik, mencari, dan mendorong para pelamar 

yang memiliki minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi jabatan tertentu 

pada suatu unit kerja dalam perusahaan/organisasi. Kandidat dalam proses 

rekrutmen dapat diperoleh melalui sumber internal dan sumber eksternal. 

Rekrutmen internal dengan kandidat karyawan dari perusahaan akan melalui 

proses seleksi dengan mempertimbangkan kinerja, prestasi dan perilaku karyawan 

yang bersangkutan. Sementara itu, rekrutmen eksternal dengan kandidat dari luar 
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perusahaan, dapat dilakukan salah satunya dengan cara memasang iklan melalui 

internet dengan menggunakan berbagai saran rekrutmen profesional seperti 

JobsDB atau Jobstreet (Riani, 2013: 37-38). Perekrutan melalui internet, selain 

menggunakan situs perusahaan, juga dapat menggunakan situs 

organisasi/perusahaan lain yang memiliki layanan mencari pekerjaan melalui 

internet. 

Organisasi/perusahaan disebut juga agen tenaga kerja online atau penyedia 

jasa online yang mendaftarkan lowongan pekerjaan dari perusahaan di website 

dan menemukan para pelamar di internet. Organisasi/perusahaan tersebut 

menggunakan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web untuk mendukung 

aktivitasnya. Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web adalah suatu sistem 

yang mempermudah dalam mencari dan menyediakan informasi lowongan kerja 

tanpa terbatas pada satu daerah saja. 
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METODE PENELITIAN 

Menurut (Hamdi & Bahruddin, 2014) metode yang dipilih berhubungan erat 

dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Metode penelitian 

memandu peneliti tentang urut-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode 

penelitian ini mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, 

sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis. 

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan topik permasalahan mengenai Evaluasi Implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web, maka peneliti menentukan jenis 

penelitian yang paling sesuai dengan kondisi penelitian yaitu penelitian studi 

kasus dengan pendekatan kualitatif. Menurut Stake (1995) dalam Cresswell 

(2013:20) studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti 

menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau 

sekelompok individu. Sementara itu, penelitian kualitatif menurut Cresswell 

(2013: 4) merupakan metode-metode untuk memahami makna yang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif 

melibatkan upaya-upaya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data 

secara induktif, dan menafsirkan makna data. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga 

tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Gambaran Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB, yang terdiri dari: 

a. Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

b. Layanan UPKK UB 

c. Komponen Sistem Informasi menggunakan teori Stair (1992) dalam 

Oktafianto (2016: 12-13) 

d. Website UPKK UB 

2. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB 

a. Pendekatan evaluasi adalah Criteria-Based Evaluation 

b. Aspek yang dievaluasi adalah IT Systems in Use 

c. Metode evaluasi menggunakan Model Pendekatan Utility System dan teori 

kriteria sistem informasi lowongan kerja berbasis web menurut 

Prameswara &  Christianti (2013). 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah penelitian 

dilaksanakan. Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan 

objek untuk memperoleh data penelitian yang berguna untuk mendukung 

tercapainya tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pengembangan 
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Karir dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya (UPKK UB) yang berlokasi di Jl. 

Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. 

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih UPKK UB sebagai tempat 

penelitian adalah: 

1. UPKK UB telah mengimplementasikan Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web untuk mempermudah menjembatani kebutuhan penyedia 

lowongan pekerjaan dengan pencari kerja. 

2. UPKK UB memiliki data yang diperlukan oleh peneliti. 

3. Pihak yang berwenang di UPKK UB telah mengijinkan peneliti  untuk 

melakukan penelitian dengan menyetujui permohonan penelitian yang 

diajukan oleh peneliti. 

 
D. Sumber Data 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 

obyek penelitian yang akan diteliti, yaitu di Unit Pengembangan Karir dan 

Kewirausahaan Universitas Brawijaya (UPKK UB). Data primer diperoleh 

dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan observasi. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Data sekunder terdiri dari dokumen 

internal dari UPKK UB, data foto, dan dokumentasi website. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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1. Observasi 

Menurut Cresswell (2013:267) observasi kualitatif dilakukan dengan cara 

mencatat perilaku dan aktivitas yang terjadi di lokasi penelitian. Pada metode 

pengamatan (observasi) ini dilakukan peninjauan dan penelitian langsung di 

lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sebelum 

melakukan penelitian, peneliti sudah melakukan observasi awal pada tanggal 6-9 

Maret 2017. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa UPKK UB telah 

menggunakan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. Peneliti juga 

mengunjungi website UPKK UB untuk mengamati tampilan dan informasi yang 

disajikan. Teknik observasi dilakukan dengan mengamati: 

a. Kegiatan yang dilakukan oleh operator selama menjalankan Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web,  

b. Lingkungan UPKK UB, 

c. Website UPKK UB, dan 

d. Sosial media UPKK UB. 

 

2. Wawancara 

Cresswell (2013:267) mengungkapkan bahwa wawancara kualitatif dilakukan 

dengan cara berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai, wawancara 

melalui telepon, atau wawancara kelompok dengan enam atau delapan orang yang 

diwawancarai. Informan dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dengan 

Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web UPKK UB. 

Informan yang dipilih oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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1. Operator yang menjalankan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

di UPKK UB. Operator Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB terdiri dari: 1 orang operator website, 1 orang operator sosial 

media, dan 1 orang operator rekrutmen. 

2. Kepala Bagian Tata Usaha, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir 

laporan. 

3. 1 orang bagian pemasaran, karena bagian pemasaran menangani hubungan 

kerjasama antara perusahaan dengan UPKK UB. 

4. 5 orang pengunjung atau pelamar yang menggunakan website UPKK UB. 

 

3. Dokumentasi 

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-

dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik dan dokumen 

privat (Cresswell, 2013:267-270). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini 

adalah dokumen internal dari UPKK UB, data foto, dan dokumentasi website. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama, terutama dalam 

proses wawancara dan analisis data, ketika peneliti menangkap langsung 

fenomena yang terjadi mengenai objek yang diteliti. 

2. Alat perekam untuk merekam hasil wawancara. 
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3. Pedoman wawancara yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti kepada narasumber, yang berguna dalam mengarahkan peneliti dalam 

pengumpulan data. Berikut merupakan pedoman wawancara yang digunakan 

dalam penelitian: 

 
Tabel 1. Pedoman Wawancara Operator Website (OW) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung 

informasi mengenai gambaran Implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

1. Lokasi wawancara  : UPKK UB 

2. Informan                 : FA (Staf Bidang Umum) 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Apa yang Anda ketahui mengenai Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web? 

2. Bagaimana peran Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

dalam mendukung aktivitas UPKK UB? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web? 

4. Mengapa masih menginformasikan informasi lowongan kerja di 

papan pengumuman, meskipun sudah memiliki website? 

5. Apa saja kendala yang ditemui dengan sistem yang berjalan saat ini? 

6. Apa tujuan utama adanya website di UPKK UB? 

7. Bagaimana prosedur, tugas, dan aktifitas operator website? 

8. Hardware apa saja yang diperlukan dalam mendukung aktivitas dan 

tugas operator website? 

9. Software apa saja yang diperlukan dalam mendukung aktivitas dan 

tugas operator website? 

10. Selain informasi lowongan kerja, informasi apa saja yang di-posting 

di website? 

11. Apa syarat informasi lowongan kerja dapat di-posting di website 

UPKK UB? 

12. Siapa yang berwenang menyetujui informasi lowongan dapat di-

posting di website UPKK UB? 

13. Bagaimana prosedur bagi pelamar untuk mengajukan lamaran melalui 

website? 

14. Bagaimana proses penyeleksian lamaran di UPKK UB? 

15. Apakah pengguna eksternal dapat memberikan kritik dan saran 

melalui website? 

16. Informasi apa saja yang diperoleh UPKK UB melalui website? 

17. Kenapa informasi lowongan kerja yang masa iklannya habis tidak lagi 

muncul di website? 

18. Apakah data iklan lowongan kerja yang dipublikasikan masih 

tersimpan, meskipun di website sudah tidak ada? 

19. Siapa yang melakukan input data lowongan dan perusahaan ke  

sistem? 

20. Apakah yang menginput data registrasi perusahaan adalah operator 

website? 

21. Dimana data yang sudah di-input tersimpan? 
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Lanjutan Tabel 7. Pedoman Wawancara Operator Website (OW) 

 22. Apakah operator website diberikan salinan data di sistem yang ada di 

TIK UB? 

23. Data apa yang dikumpulkan oleh operator website? 

24. Apa yang dilakukan untuk menjaga keamanan data dan komputer? 

25. Kapan pertama kali sistem berbasis website diterapkan? 

26. Siapa yang dapat mengakses database yang ada di TIK UB? 

27. Bagaimana kerjasama UPKK UB dengan TIK UB? 

28. Apakah pernah ada pelatihan bagi karyawan terkait dengan teknologi 

informasi? 

29. Setiap harinya ada berapa publikasi iklan lowongan kerja dari 

perusahaan? 

30. Apakah perusahaan dapat mengedit dan menambah informasi melalui 

website? 

 

 

Tabel 2. Pedoman Wawancara Operator Rekrutmen (OR) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung 

informasi mengenai gambaran Implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

1. Lokasi wawancara : UPKK UB 

2. Informan  : NM (Staf Bidang Umum) 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Apa yang Anda ketahui mengenai Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web? 

2. Bagaimana peran Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

dalam mendukung aktivitas UPKK UB? 

3. Apa saja kendala yang ditemui dengan sistem yang berjalan saat ini? 

4. Bagaimana prosedur, tugas dan aktivitas operator rekrutmen? 

5. Apa fungsi rekrutmen pada SILK berbasis web? 

6. Apa yang dilakukan terhadap data pelamar yang tidak lolos tersebut? 

7. Hardware apa saja yang diperlukan dalam mendukung aktivitas dan 

tugas operator rekrutmen? 

8. Software apa saja yang diperlukan dalam mendukung aktivitas dan 

tugas operator rekrutmen 

9. Data apa saja yang menjadi input pada form rekrutmen? 

10. Apa output yang dihasilkan dari form rekrutmen? 

11. Bagaimana proses penyeleksian lamaran di UPKK UB? 

12. Bagaimana layanan pelatihan di UPKK UB? 

13. Bagaimana penyimpanan data dari form rekrutmen? 

14. Bagaimana pengelolaan data rekrutmen? 

15. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengelola data rekrutmen? 

16. Siapa yang dapat mengakses data rekrutmen? 

 

 

Tabel 3. Pedoman Wawancara Operator Media Sosial (OMS) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara langsung 

informasi mengenai gambaran Implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

1. Lokasi wawancara : UPKK UB 

2. Informan  : APW (Staf IT Bidang Tracer Study) 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Apa yang Anda ketahui mengenai Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web? 

2. Apa latar belakang implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web? 
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Lanjutan Tabel 9. Pedoman Wawancara Operator Media Sosial (OMS) 

 3. Sudah berapa lama Sistem Informasi lowongan kerja berbasis web  

4. diimplementasikan? 

5. Apa hasil yang diperoleh melalui implementasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web? 

6. Bagaimana fungsi rekrutmen pada Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web? 

7. Bagaimana kerjasama UPKK UB dengan TIK UB? 

8. Siapa saja pihak yang terlibat dalam Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web? 

9. Apa syarat informasi lowongan kerja dapat di-posting di website 

UPKK UB? 

10. Apa saja kendala yang ditemui dengan sistem yang berjalan saat ini? 

11. Bagaimana prosedur bagi pelamar untuk mengajukan lamaran melalui 

website? 

12. Berapa lama biasanya pelamar mendapatkan pekerjaan setelah apply 

di website? 

13. Selain informasi lowongan kerja, informasi apa saja yang di-posting 

di website? 

14. Apa masih ada aktivitas yang dilakukan secara manual, yang 

seharusnya dapat dilaksanakan dan diakses menggunakan Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web? 

15. Apa UPKK menggunakan media sosial untuk mendukung Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web? Media sosial apa saja yang 

digunakan? 

16. Mengapa menggunakan media sosial? 

17. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web? 

18. Bagaimana prosedur, tugas dan aktivitas operator media sosial? 

19. Hardware apa saja yang diperlukan dalam mendukung tugas dan 

aktivitas operator media sosial? 

20. Software apa saja yang diperlukan dalam mendukung aktivitas dan 

tugas operator media sosial? 

21. Bagaimana peran media sosial dalam Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web? 

22. Apakah informasi pada website selalu di-posting di media sosial? 

23. Selain informasi lowongan kerja, informasi apa saja yang di-posting 

pada media sosial? 

24. Informasi apa yang diperoleh UPKK melalui media sosial? 

25. Apakah pengguna selalu memberikan feedback atas informasi yang 

di-posting oleh UPKK UB pada media sosial? 

26. Kenapa informasi yang masa iklannya habis tidak muncul lagi di 

website? 

27. Apakah data informasi lowongan kerja yang dipublikasikan masih 

tersimpan, meskipun di website sudah tidak ada? 

28. Siapa yang dapat mengakses database yang ada di TIK UB? 

29. Jaringan komputer apa yang digunakan di UPKK? 

30. Apa media transmisi yang digunakan? 
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Tabel 4. Pedoman Wawancara Bagian Pemasaran (BP) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara 

langsung informasi mengenai gambaran Implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

2. Lokasi wawancara : UPKK UB 

3. Informan              : MO (Staf Bidang 

Pengembangan Karir) 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan job fair di UPKK UB? 

2. Paket-paket jobfair apa saja yang ditawarkan oleh UPKK 

UB kepada perusahaan? 

3. Biasanya yang menawarkan untuk mengisi seminar dari 

pihak UPKK UB atau perusahaan? 

4. Bagaimana penyebaran informasi acara job fair yang 

dilakukan oleh UPKK UB? 

5. Bagaimana dengan biaya bagi peserta untuk mengikuti job 

fair? 

6. Bagaimana prosedur peminjaman ruang untuk rekrutmen? 

7. Berapa jumlah sumber daya manusia di UPKK UB? 

8. Apakah pernah ada pelatihan bagi karyawan terkait 

dengan teknologi informasi? 

9. Setiap harinya ada berapa publikasi iklan lowongan kerja 

yang dari perusahaan? 

10. Siapa yang berwenang menyetujui informasi lowongan 

dapat di-posting di website UPKK UB? 

11. Bagaimana prosedur bagi pelamar untuk mengajukan 

lamaran melalui website? 

12. Usaha apa yang dilakukan UPKK UB untuk membangun 

hubungan dengan perusahaan? 

13. Usaha apa yang dilakukan UPKK UB untuk membangun 

hubungan dengan alumni? 

14. Apakah selama ini pernah ada keluhan dari perusahaan 

atau pelamar? 

15. Bagaimana tindak lanjut UPKK terhadap kritik dan saran 

yang diterima? 

16. Apa manfaat yang diberikan oleh UPKK UB terhadap 

pengguna layanannya? 
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Tabel 5. Pedoman Wawancara Evaluasi Pendekatan Utility System Laporan 

Publikasi Informasi Lowongan Kerja (LPI) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara 

langsung informasi untuk evaluasi implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

1. Lokasi wawancara : UPKK UB 

2. Informan              : Operator Website dan Kepala 

Bagian Tata Usaha 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Posession Utility 

a. Siapa yang menerima laporan publikasi informasi 

lowongan kerja? 

b. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja 

didistribusikan pada semua pihak yang seharusnya 

menerima? 

2. Goal Utility 

1. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja dapat 

memenuhi kebutuhan pihak pengambil keputusan? 

2. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja 

digunakan sebagai masukan pada pengambilan 

keputusan? 

3. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja tidak 

memiliki kesalahan baik dari segi perhitungan maupun 

konten data? 

3. Place Utility 

a. Dimana laporan publikasi informasi lowongan kerja 

diserahkan kepada pihak yang membutuhkan? 

b. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja 

didistribusikan dengan cepat ke semua pihak yang 

membutuhkan? 

4. Form Utility 

1. Bagaimana bentuk laporan publikasi informasi lowongan 

kerja ketika diserahkan? 

2. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja 

mudah diubah menjadi bentuk lain? 

3. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja 

mudah disimpan dalam bentuk file? 

5. Time Utility 

1. Kapan laporan publikasi informasi lowongan kerja 

diserahkan? 

2. Apakah laporan publikasi informasi lowongan kerja 

diserahkan tepat ketika dibutuhkan? 

6. Actualization Utility 
1. Bagaimana laporan publikasi informasi lowongan kerja 

digunakan oleh pihak yang membutuhkan? 

2. Bagaimana laporan publikasi informasi lowongan kerja 

didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan? 
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Tabel 6. Pedoman Wawancara Evaluasi Pendekatan Utility System Laporan 

Rekrutmen Kampus (LRK) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara 

langsung informasi untuk evaluasi implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

1. Lokasi wawancara : UPKK UB 

2. Informan              : Operator Rekrutmen dan 

Kepala Bagian Tata Usaha 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Posession Utility 

1. Siapa yang menerima laporan rekrutmen kampus? 

2. Apakah laporan rekrutmen kampus didistribusikan pada 

semua pihak yang seharusnya menerima? 

2. Goal Utility 

1. Apakah laporan rekrutmen kampus dapat memenuhi 

kebutuhan pihak pengambil keputusan? 

2. Apakah laporan rekrutmen kampus digunakan sebagai 

masukan pada pengambilan keputusan? 

3. Apakah laporan rekrutmen kampus tidak memiliki 

kesalahan baik dari segi perhitungan maupun konten 

data? 

3. Place Utility 

a. Dimana laporan rekrutmen kampus diserahkan kepada 

pihak yang membutuhkan? 

b. Apakah laporan rekrutmen kampus didistribusikan 

dengan cepat ke semua pihak yang membutuhkan? 

4. Form Utility 

1. Bagaimana bentuk laporan rekrutmen kampus ketika 

diserahkan? 

2. Apakah laporan rekrutmen kampus mudah diubah 

menjadi bentuk lain? 

3. Apakah laporan rekrutmen kampus mudah disimpan 

dalam bentuk file? 

5. Time Utility 

1. Kapan laporan rekrutmen kampus diserahkan? 

2. Apakah laporan rekrutmen kampus diserahkan tepat 

ketika dibutuhkan? 

6. Actualization Utility 
a. Bagaimana laporan rekrutmen kampus digunakan oleh 

pihak yang membutuhkan? 

b. Bagaimana laporan rekrutmen kampus didistribusikan 

kepada pihak yang membutuhkan? 
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Tabel 7. Pedoman Wawancara Evaluasi Pendekatan Utility System Laporan 

Pelatihan (LP) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara 

langsung informasi untuk evaluasi implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

1. Lokasi wawancara : UPKK UB 

2. Informan              : Operator Rekrutmen dan 

Kepala Bagian Tata Usaha 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Posession Utility 

1. Siapa yang menerima laporan pelatihan? 

2. Apakah laporan pelatihan didistribusikan pada semua 

pihak yang seharusnya menerima? 

2. Goal Utility 

1. Apakah laporan pelatihan dapat memenuhi kebutuhan 

pihak pengambil keputusan? 

2. Apakah laporan pelatihan digunakan sebagai masukan 

pada pengambilan keputusan? 

3. Apakah laporan pelatihan tidak memiliki kesalahan 

baik dari segi perhitungan maupun konten data? 

3. Place Utility 

a. Dimana laporan pelatihan diserahkan kepada pihak 

yang membutuhkan? 

b. Apakah laporan pelatihan didistribusikan dengan cepat 

ke semua pihak yang membutuhkan? 

4. Form Utility 

1. Bagaimana bentuk laporan pelatihan ketika diserahkan? 

2. Apakah laporan pelatihan mudah diubah menjadi 

bentuk lain? 

3. Apakah laporan pelatihan mudah disimpan dalam 

bentuk file? 

5. Time Utility 

1. Kapan laporan pelatihan diserahkan? 

2. Apakah laporan pelatihan diserahkan tepat ketika 

dibutuhkan? 

6. Actualization Utility 
a. Bagaimana laporan pelatihan digunakan oleh pihak 

yang membutuhkan? 

b. Bagaimana laporan pelatihan didistribusikan kepada 

pihak yang membutuhkan? 
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Tabel 8. Pedoman Wawancara Evaluasi Pendekatan Utility System Laporan 

Job Fair (LJF) 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara 

langsung informasi untuk evaluasi implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja (SILK) Berbasis Web. 

Keterangan 

Wawancara 

1. Lokasi wawancara : UPKK UB 

2. Informan              : Bagian Pemasaran dan Kepala 

Bagian Tata Usaha 

Pertanyaan 

Wawancara 

1) Posession Utility 

1. Siapa yang menerima laporan job fair? 

2. Apakah laporan job fair didistribusikan pada semua 

pihak yang seharusnya menerima? 

2) Goal Utility 

1. Apakah laporan job fair dapat memenuhi kebutuhan 

pihak pengambil keputusan? 

2. Apakah laporan job fair digunakan sebagai masukan 

pada pengambilan keputusan? 

3. Apakah laporan job fair tidak memiliki kesalahan baik 

dari segi perhitungan maupun konten data? 

3) Place Utility 

a. Dimana laporan job fair diserahkan kepada pihak yang 

membutuhkan? 

b. Apakah laporan job fair didistribusikan dengan cepat 

ke semua pihak yang membutuhkan? 

4) Form Utility 

1. Bagaimana bentuk laporan job fair ketika diserahkan? 

2. Apakah laporan job fair mudah diubah menjadi bentuk 

lain? 

3. Apakah laporan job fair mudah disimpan dalam bentuk 

file? 

5) Time Utility 

1. Kapan laporan job fair diserahkan? 

2. Apakah laporan job fair diserahkan tepat ketika 

dibutuhkan? 

6) Actualization Utility 
a. Bagaimana laporan job fair digunakan oleh pihak yang 

membutuhkan? 

b. Bagaimana laporan job fair didistribusikan kepada 

pihak yang membutuhkan? 
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Tabel 9. Pedoman Wawancara Pengunjung Website atau Pelamar 

Petunjuk Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk menggali secara 

langsung informasi mengenai gambaran implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja (SILK) Berbasis Web dari 

pengunjung website dan pelamar. 

Informan Pengunjung Website atau Pelamar 

Pertanyaan 

Wawancara 

1. Menggunakan website UPKK UB untuk keperluan apa? 

2. Apa alasan Anda menggunakan website UPKK UB? 

3. Apa Anda pernah mengalami kendala ketika 

menggunakan website UPKK UB? 

4. Bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan website 

UPKK UB? 

5. Bagaimana pendapat Anda mengenai informasi yang 

terdapat di website UPKK UB, khususnya informasi 

lowongan kerja? 

6. Apa yang Anda ketahui mengenai sistem informasi 

lowongan kerja berbasis web? 

7. Bagaimana pendapat Anda mengenai sistem informasi 

lowongan kerja berbasis web di UPKK UB? 

8. Apakah sistem informasi lowongan kerja berbasis web di 

UPKK UB dapat membantu dan mempermudah Anda 

dalam proses mencari pekerjaan? Serta berikan alasannya. 

9. Kritik/saran terhadap sistem informasi lowongan kerja 

berbasis web di UPKK UB. 

 

 

G. Validitas Data 

Validitas data merupakan kebenaran data dari hasil penelitian. Hal ini 

dilakukan oleh peneliti dengan maksud supaya hasil penelitiannya benar-benar 

dapat dipertanggungjawabkan, karena validitas data menunjukkan mutu seluruh 

proses pengumpulan data dalam penelitian. Data yang telah terkumpul diolah, dan 

diuji kebenarannya melalui teknik pemeriksaan tertentu. 

Untuk menganalisa data kualitatif digunakan suatu teknik yang disebut 

triangulasi. Menurut Cresswell (2013:286) triangulasi dilakukan dengan 

memeriksa bukti dari berbagai sumber informasi dan menggunakannya untuk 

membangun justifikasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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triangulasi sumber yaitu menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk 

dibandingkan dengan data dari sumber lain dan triangulasi metode yaitu menguji 

data yang diperoleh menggunakan suatu metode untuk dibandingkan dengan data 

yang diperoleh menggunakan metode yang lain. Menurut Kadji (2016:156), 

“Peneliti dalam mendapatkan atau memperoleh data dari sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. Jika sumber berbeda, teknik sama, dan hasilnya 

sama, maka data tersebut disebut kredibel.” Triangulasi metode menurut Pawito 

(2008: 99) menunjuk pada upaya peneliti membandingkan temuan data yang 

diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu, dengan data yang 

diperoleh dengan menggunakan metode lain. 

 

H. Analisis Data 

Suatu metode dalam proposal kualitatif perlu juga untuk menentukan 

langkah-langkah dalam menganalisis berbagai bentuk data kualitatif. Secara 

umum, maksudnya adalah untuk memahami data teks dan gambar. Berdasarkan 

langkah-langkah analisis data yang dikemukakan oleh Cresswell (2013:276-284), 

berikut ini adalah langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini: 

1. Mengatur dan mempersiapkan data untuk analisis. Langkah ini melibatkan 

pencatatan wawancara dengan narasumber yang memiliki keterlibatan 

dengan Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB, mengetik catatan lapangan, serta menyortir dan mengatur data 

menjadi berbagai jenis tergantung pada sumber informasi. 

2. Membaca atau melihat semua data. Langkah ini memberi pengertian umum 

berdasarkan informasi yang didapatkan baik dengan wawancara maupun 
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observasi. Gagasan umum mengenai Implementasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja oleh para narasumber, memberi makna keseluruhan 

terhadap informasi, kredibilitas dan penggunaan informasi. 

3. Koding semua data. Langkah ini melibatkan pengambilan data teks atau 

gambar yang dikumpulkan selama pengambilan data untuk Evaluasi 

Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web, 

mengelompokkan data ke dalam kategori, dan memberi label pada kategori 

tersebut dengan sebuah istilah. 

4. Menggunakan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi mengenai 

Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB. 

5. Menggunakan narasi untuk menyampaikan temuan analisis, serta 

menggunakan tabel atau gambar sebagai tambahan, untuk memperjelas dan 

mempermudah penyajian data terkait Evaluasi Implementasi Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. 

6. Langkah terakhir dalam analisis data melibatkan pembuatan interpretasi 

terhadap temuan atau hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti menafsirkan 

bahwa hasil penelitian yaitu Evaluasi Implementasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja di UPKK UB sesuai dengan teori atau tidak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan 

(UPKK UB) 

Gambaran umum UPKK UB merupakan uraian mengenai: Profil UPKK UB; 

Visi, Misi, dan Tujuan; Lokasi UPKK UB, Struktur Organisasi UPKK UB, dan 

Sumber Daya Manusia. 

 

1. Profil UPKK UB 

Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Brawijaya (UPKK 

UB) merupakan unit di Universitas Brawijaya (UB) yang diberi tanggung jawab 

untuk menjembatani dunia usaha dan dunia industri dengan perguruan tinggi 

untuk mengantarkan alumni UB memperoleh pekerjaan dan berwirausaha 

(menjadi lulusan yang mandiri). UPKK sebelumnya bernama Job Placement 

Center (JPC) yang didirikan pada tahun 1995. Pada tahun 2013, berdasarkan SK 

Rektor Nomor : 199/SK/2013 tanggal 24 April 2013 nama JPC diubah menjadi 

JPC dan Tracer Study karena ada pengembangan bidang Tracer Study yang 

dimasukkan ke dalam unit tersebut. Mulai  tahun 2015 berubah nama menjadi 

Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan berdasarkan Surat Keputusan 

Rektor Nomor 188 tahun 2015 tertanggal 29 April 2015 tentang Struktur 

Organisasi Unit Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (UPKK) menggantikan 

struktur Job Placement Center dan Tracer Study. UPKK merupakan unit di 

Universitas Brawijaya yang bertujuan menjadi pusat informasi dan pelatihan serta
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pengembangan  diri bagi mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja, 

menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi pemerintah, dunia 

usaha dan dunia industri (dudi), mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki 

wawasan wirausaha, menjadi pusat data dan informasi tracer study Universitas 

Brawijaya. Sebagai unit pengembangan karir dan kewirausahaan, maka UPKK 

UB wajib untuk selalu memberikan informasi lowongan kerja dan magang, 

melakukan pelatihan mengenai dunia kerja dan kewirausahaan, serta 

menyelenggarakan proses perekrutan tenaga kerja dan ditindaklanjuti dengan 

tracer study. 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan 

Uraian mengenai Visi, Misi, dan Tujuan UPKK UB adalah sebagai berikut: 

a.  Visi UPKK UB 

Sebagai pusat informasi lowongan kerja dan pelatihan serta pengembangan dalam 

mempersiapkan mahasiswa dan alumni guna mampu bersaing di dalam dunia 

kerja serta memiliki jiwa wirausaha dalam menghadapi era globalisasi. 

b. Misi UPKK UB: 

1) Mempersiapkan mahasiswa dan alumni UB untuk memiliki kemampuan 

dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri 

2) Menciptakan jaringan kerja sama yang seluas-seluasnya dengan institusi 

pemerintah, dunia usaha dan dunia industri (dudi). 

3) Memberikan informasi lowongan kerja dan magang, melakukan pelatihan 

mengenai dunia kerja dan kewirausahaan, serta menyelenggarakan proses 

perekrutan tenaga kerja. 
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4) Melakukan tracer study secara sensus terhadap alumni UB. 

c.  Tujuan UPKK UB 

1) Menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan  diri bagi 

mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja. 

2) Menjadi penghubung antara Perguruan Tinggi dengan institusi pemerintah, 

dunia usaha dan dunia industri . 

3) Mempersiapkan mahasiswa dan alumni memiliki wawasan wirausaha. 

4) Menjadi pusat data dan informasi tracer study Universitas Brawijaya. 

 

3. Lokasi UPKK UB 

Lokasi merupakan faktor penting bagi suatu organisasi karena akan 

menentukan kelancaran dari operasional organisasi tersebut yang nantinya akan 

berpengaruh pada pencapaian tujuan. Lokasi kantor UPKK UB berada di Jl. 

Veteran, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 

65145. 

4. Struktur Organisasi UPKK UB 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/profil/struktur-organisasi/ (diakses pada 20 Februari 2018) 
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Sesuai struktur organisasi, UPKK UB menetapkan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing personil sebagai berikut: 

a. Ketua UPKK UB 

1) Menjadi top management bagi implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 di UPKK UB. 

2) Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh setiap koordinator bidang UPKK 

UB. 

3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas UPKK UB dan melaporkannya 

kepada Rektor. 

b. Kepala Bidang Pengembangan Karir 

1) Menjadi Kepala Bidang bagi implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008 di UPKK UB. 

2) Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 

pengembangan karir. 

3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada 

Ketua UPKK UB. 

c. Kepala Bidang Tracer Study 

1) Menjadi Kepala Bidang bagi implementasi ISO 9001:2008 di UPKK UB. 

2) Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 

Tracer Study. 

3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada 

Ketua UPKK UB. 
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d. Kepala Bidang Kewirausahaan 

1) Menjadi Kepala Bidang bagi implementasi ISO 9001:2008 di UPKK UB. 

2) Melakukan Koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap 

kewirausahaan. 

3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan melaporkannya kepada 

Ketua UPKK UB. 

e. Kepala Bagian Tata Usaha 

Menyusun rencana program, membagi tugas kepada semua unit, memberi 

petunjuk pelaksanaan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku guna 

kelancaran pelaksanaan tugas UPKK UB, serta melakukan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan kegiatan di UPKK UB. 

Uraian Tugas: 

1) Mengatur dan melaksanakan administrasi kegiatan untuk melaksanakan 

program UPKK UB. 

2) Mengatur dan menginventarisasi kegiatan-kegiatan UPKK UB. 

3) Membuatkan konsep surat untuk pimpinan baik internal maupun eksternal. 

4) Memeriksa kebenaran proses pelaksanaan kegiatan di semua unit. 

5) Menyusun rencana program pengenalan dan sosialisasi baik secara internal 

dan eksternal. 

6) Menyusun Standard Operational Procedure (SOP) untuk semua unit di 

UPKK UB. 

7) Implementasi/melaksanakan program-program sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan. 
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8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

9) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan. 

10) Memberikan masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan sistem dan 

pengembangan IT. 

11) Memberikan penilaian terhadap kinerja, terhadap staf yang menjadi 

tanggungjawabnya, yang dituangkan dalam DP3 tiap-tiap akhir tahun. 

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

13) Mendampingi dan menggantikan tugas Ketua UPKK UB sebagai Top 

Management bilamana sedang berhalangan atau sedang ada tugas lain di luar 

kota. 

14) Bertanggung jawab kepada Ketua UPKK UB. 

f. Kepala Sub Bagian Alumni 

Membantu menyusun rencana program, membagi tugas kepada semua unit, 

memberi petunjuk pelaksanaan didasarkan pada peraturan perundangan yang 

berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas UPKK UB, serta melakukan 

monitoring & evaluasi pelaksanaan kegiatan di UPKK UB. 

Uraian Tugas: 

1) Mengatur dan melaksanakan administrasi kegiatan UPKK UB. 

2) Mengatur dan menginventarisasi kegiatan-kegiatan UPKK UB. 

3) Membuatkan konsep surat untuk pimpinan. 

4) Memeriksa kebenaran proses pelaksanaan kegiatan di semua unit. 
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5) Membantu menyusun rencana program pengenalan dan sosialisasi baik secara 

internal dan eksternal. 

6) Membantu pimpinan untuk menyusun Standard Operational Procedure (SOP) 

untuk semua unit. 

7) Implementasi/melaksanakan program-program sesuai dengan SOP yang telah 

ditetapkan. 

8) Mengkoordinir pembuatan bank data serta manajemen penyimpanan data. 

9) Membantu pimpinan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program. 

10) Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan program/kegiatan 

kepada pimpinan. 

11) Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh pimpinan. 

g. Staf Bidang Kerjasama dan Pengembangan 

Melayani dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama 

internal dan eksternal dalam kaitannya pengumpulan informasi secara 

berkesinambungan dan terencana yang membantu mahasiswa dan alumni 

memasuki dunia kerja. 

Uraian Tugas: 

1) Melayani dan membantu perusahaan yang ingin menjalin kerjasama dengan 

UPKK UB melalui web, surat dan tatap muka. 

2) Menyiapkan, mempromosikan dan membawa liflet UPKK UB, Universitas 

Brawijaya (UB) dan draft kerjasama antara UPKK UB dengan perusahaan 

atau pihak yang akan diajak bekerjasama. 
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3) Mencari informasi dan profil perusahaan/pihak tertentu dari internet, IKA UB, 

Fakultas/Jurusan UB, media dan lain-lain, sebelum melakukan pendekatan 

dalam rangka kerjasama dalam hal perekrutan alumnus atau mahasiswa UB. 

4) Mengentri data alamat dan profil perusahaan/Fakultas Universitas 

Brawijaya/pihak lain yang menjalin kerjasama dengan UPKK UB dalam 

database. 

5) Menindaklanjuti dengan membalas surat permintaan kerjasama dari 

perusahaan di mana agar perusahaan mengisi form pendaftaran menjadi 

anggota UPKK UB baik di web atau dikirim melalui surat/email/faks. 

6) Melaksanakan penggalangan kerjasama baik secara langsung (tatap muka atau 

kunjungan, telepon) maupun tidak langsung (surat, faks, email, kuesioner, 

penyebaran pamflet). 

7) Mengatur pertemuan/kunjungan ke pihak yang diajak kerjasama dimulai dari 

mengirim surat pemberitahuan kedatangan UPKK UB / menelepon untuk janji 

bertemu kapan dan di mana tempat pertemuannya serta menyampaikan 

maksud kedatangan dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam 

pertemuan tersebut. 

8) Membantu pimpinan dalam membuat / melaksanakan MOU dengan 

perusahaan dan membantu proses kerjasamanya tidak dalam hal informasi 

lowongan kerja / kegiatan perekrutan namun berkelanjutan sampai tingkat 

Universitas Brawijaya di mana terjadi kerjasama antara UPKK UB, 

perusahaan dan Fakultas/lembaga Universitas Brawijaya. 

9) Membantu membuat SOP sesuai divisi dan tugas masing-masing. 
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10) Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada pimpinan. 

11) Membantu memberikan masukan untuk pengembangan sistem dan 

pengembangan IT. 

12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

h. Staf Bidang Rekrutmen 

Melayani dan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan informasi lowongan 

kerja dan rekrutmen kampus, bursa kerja (Job Fair) bagi mahasiswa dan alumni. 

Uraian Tugas: 

1) Menggandakan dan menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan kepada 

mahasiswa dan alumni. 

2) Menyiapkan formulir untuk melaksanakan pendaftaran calon peserta 

rekrutmen kampus. 

3) Melakukan pendaftaran calon peserta rekrutmen kampus, menghimpun 

(collecting) surat lamaran. 

4) Melakukan pemanggilan terhadap calon peserta rekrutmen kampus. 

5) Menginformasikan/mengirimkan surat lamaran yang telah terkumpul kepada 

perusahaan. 

6) Membantu mencari dan mengatur ruangan guna pelaksanaan rekrutmen 

kampus. 

7) Membantu pelaksanaan rekrutmen kampus. 

8) Membantu menyebarluaskan informasi tentang hasil rekrutmen kampus. 

9) Membuat evaluasi dan monitoring rekrutmen kampus. 

10) Membantu membuat SOP sesuai unit dan tugas masing-masing. 
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11) Membuat laporan secara periodik tentang pelaksanaan rekrutmen kampus. 

12) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

i. Staf Bidang Pelatihan 

Melayani dan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pelatihan, workshop, 

dan seminar bagi mahasiswa dan alumni, serta melayani konsultasi dan memberi 

bimbingan kepada mahasiswa dan alumni untuk pengembangan karir dan 

kewirausahaan. 

Uraian Tugas: 

1) Merencanakan tema, judul, syarat peserta, waktu pelaksanaan serta bentuk 

kegiatan pelatihan. 

2) Mencari, menghubungi, dan mengadakan kesepakatan dengan pemateri. 

3) Menyiapkan tempat dan peralatan kegiatan pelatihan. 

4) Memublikasikan kegiatan pelatihan (melalui website, pengumuman, spanduk). 

5) Membuka pendaftaran dan mendaftar peserta, serta menentukan harga tiket 

pendaftaran kegiatan pelatihan. 

6) Menyiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan kegiatan pelatihan. 

7) Mengecek dan mengonfirmasi pemateri, ruang, peralatan, dan pengisi acara. 

8) Melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelatihan 

(menyiapkan kwitansi, membuat daftar hadir peserta, dan merekap data 

keuangan pelatihan). 

9) Mendokumentasikan kegiatan. 

10) Membuat laporan hasil kegiatan pelatihan. 

11) Membantu membuat SOP sesuai divisi dan tugas masing-masing. 
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12) Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada pimpinan. 

13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

j. Staf Bidang Tracer Study 

Menggali informasi dari alumni tentang data diri, karir, masa tunggu, gaji 

pertama serta data-data lain yang dibutuhkan untuk perbaikan kurikulum 

universitas. 

Uraian Tugas: 

1) Mengumpulkan database alumni. 

2) Memverifikasi data alumni yang akan dilacak. 

3) Menyiapkan kuesioner untuk alumni di website. 

4) Mengirim pemberitahuan untuk mengisi kuesioner kepada alumni melalui 

telepon dan email. 

5) Mengumpulkan hasil kuesioner yang telah masuk. 

6) Menabulasi, menganalisa, dan membuat laporan hasil tracer study. 

7) Mensosialisasikan hasil tracer study. 

8) Menyiapkan data bagi pihak lain yang ingin memakai data alumni. 

k. Staf Bidang Kewirausahaan 

Melayani dan melaksanakan kegiatan berkaitan dengan pelatihan 

kewirausahaan dan seminar bagi mahasiswa dan alumni, serta melayani konsultasi 

dan memberi bimbingan kepada mahasiswa dan alumni untuk bidang 

kewirausahaan. 
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Uraian Tugas: 

1) Merencanakan tema, judul, syarat peserta, waktu pelaksanaan serta bentuk 

kegiatan pelatihan dan seminar. 

2) Mencari, menghubungi, dan mengadakan kesepakatan dengan pemateri. 

3) Menyiapkan tempat dan peralatan kegiatan pelatihan. 

4) Memublikasikan kegiatan pelatihan (melalui website, pengumuman, spanduk). 

5) Membuka pendaftaran dan mendaftar peserta, serta menentukan harga tiket 

pendaftaran kegiatan pelatihan. 

6) Menyiapkan segala kebutuhan berkaitan dengan kegiatan pelatihan. 

7) Mengecek dan mengonfirmasi pemateri, ruang, peralatan, dan pengisi acara. 

8) Melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pelatihan 

(menyiapkan kwitansi, membuat daftar hadir peserta, membuat daftar hadir 

panitia, dan merekap data keuangan pelatihan). 

9) Mendokumentasikan kegiatan. 

10) Membuat laporan hasil kegiatan pelatihan. 

11) Melayani konsultasi bagi mahasiswa dan alumni. 

12) Memberikan segala pengarahan yang berkaitan dengan UPKK UB. 

13) Membantu memberikan masukan terhadap pengembangan IT di UPKK UB. 

14) Membantu memberikan pengarahan tentang pelatihan. 

15) Membantu membuat SOP sesuai divisi dan tugas masing-masing. 

16) Membuat laporan kegiatan secara periodik kepada pimpinan. 

17) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  
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B. Penyajian Data 

1. Gambaran Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web di UPKK UB. 

a. Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

1) Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web yaitu: 

OW: “Menurut saya menginformasikan melalui website secara resmi, 

terutama website milik Brawijaya itu resmi yang bisa diakses terutama oleh 

alumni dan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB).” 

OR: “Sistem yang mengatur semua informasi lowongan atau pengumuman 

yang terkait dengan rekrutmen yang di-upload di web dan diinformasikan 

secara online.” 

OMS: “Sistem informasi Lowongan Kerja Berbasis Web merupakan suatu 

sistem yang digunakan secara online untuk membantu para pelamar 

mendapatkan informasi lowongan kerja dan memudahkan pelamar 

mengirimkan lamarannya pada lowongan kerja yang dituju.” 

2) Peran Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web: 

OW: “Menurut saya Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

merupakan jantung UPKK UB, karena tugas kita adalah menginformasikan 

lowongan kerja.  Kalau informasi lowongan kerja hanya dipasang di papan 

pengumuman UPKK UB, maka tidak semua orang dapat melihat informasi 

tersebut.” 

OR: “Sistem informasi tersebut sangat mendukung karena aktivitas UPKK 

UB tidak ada yang offline, semua aktivitas dilakukan secara online, misalkan 
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perusahaan ingin mengiklankan lowongan kerja dan UPKK UB menawarkan 

jasanya melalui media web. Perusahaan tersebut menghubungi UPKK UB 

melalui email, dan UPKK UB memposting iklan lowongan kerja tersebut di 

website.” 

3) Alasan masih menginformasikan informasi lowongan kerja di papan 

pengumuman, meskipun sudah memiliki website: 

OW: “Karena prosedurnya harus seperti itu berdasarkan peraturan dari pusat 

(Universitas Brawijaya).” 

4) Peran media sosial dalam mendukung Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web: 

OMS: “UPKK menggunakan media sosial untuk mendukung Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web dalam menyebarluaskan informasi 

lowongan kerja dari perusahaan. Media sosial yang digunakan adalah: 

Facebook, dengan alamat UPKK JPC UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 

Twitter, dengan alamat @upkkjpcub, dan Line, dengan alamat upkkjpcub.” 

5) Pertama kali sistem berbasis website diterapkan: 

OW: “UPKK dibentuk tahun 2009 sudah berbasis website. Cuma website kita 

bangun sendiri dengan orang IT yang lama. Setelah itu karena sering kena 

hacker, akhirnya kita berkerja sama dengan TIK, sistem dibangun oleh 

mereka dan database-nya di mereka. Jadi kalau ada hacker, kan kita ada 

pintunya dulu di TIK. Kalau kita membangun sistem sendiri, database ada di 

kita, kita malah sering kena hacker, dan kapasitas penyimpanannya tidak 

besar.” 
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OMS: “Sistem informasi lowongan kerja berbasis web di UPKK 

diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2015.” 

6) Bekerjasama dengan TIK: 

OW: “Setelah bekerjasama dengan TIK, kalau tidak salah sejak tahun 2013, 

pemeliharan dan pengamanan sistem sudah dilakukan oleh TIK. Jika ada 

error, kita tinggal hubungi TIK, dan oleh TIK langsung diproses.” 

OMS: “UPKK hanya menjalankan sistem yang sudah ada. Pengelolaan 

sistem yang salah satunya berkaitan dengan maintenance system dilakukan 

oleh bagian TIK Universitas Brawijaya.” 

7) Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem informasi lowongan kerja 

berbasis web di UPKK UB: 

OW: “Pihak yang terlibat yaitu pelamar yang mengajukan lamaran di website, 

perusahaan yang mengiklankan informasi lowongan kerja, operator yang 

menjalankan sistem, dan visitor yang merupakan pengunjung umum website.” 

OMS: “Perusahaan, sebagai pihak yang memiliki kebutuhan untuk 

menginformasikan lowongan kerja. Pelamar, sebagai pihak yang 

membutuhkan informasi lowongan kerja. Operator,  sebagai pihak yang 

menjalankan Sistem Informasi Lowongan Kerja.” 

8) Membangun hubungan dengan perusahaan: 

BP: “Biasanya kita ada kunjungan ke perusahaan yang dihadiri oleh 

pimpinan dan staf. Setiap tahun selalu ada, misalkan kemarin kunjungan 

perusahaan ke Pontianak, Palembang, Medan, Makassar. Kita mengunjungi 

perusahaan-perusahaan yang terkenal di sana. Setiap tahun dilakukan 
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kunjungan perusahaan, biasanya 2 kali setahun. Dari kunjungan tersebut, 

perusahaan akhirnya tahu mengenai UPKK UB dan tertarik untuk melakukan 

kerjasama dengan merekrut alumni-alumni atau lulusan dari Universitas 

Brawijaya, seperti di Prima Colt dan Green Giant Pineapple banyak lulusan 

Universitas Brawijaya yang bekerja di sana. Selain kunjungan perusahan, 

UPKK juga membangun hubungan dengan perusahaan melalui alumni-

alumni yang sudah bekerja di perusahaan.” 

9) Membangun hubungan dengan alumni: 

BP: “Usaha yang kita lakukan untuk alumni tidak hanya dengan 

menyampaikan informasi lowongan, tapi juga melakukan tracer study yaitu 

pendataan alumni melalui Fakultas. Kita adalah pusat (center) kegiatan tracer 

study, jadi Fakultas mengumpulkan data tracer study ke UPKK UB melalui 

website.” 

10) Manfaat yang diberikan oleh UPKK UB terhadap pengguna layanannya: 

BP: “Kalau perusahaan menginformasikan iklan lowongan, kita tawarkan 

dulu alumni mahasiswa UB, karena tujuan kita adalah untuk membantu 

alumni UB ke  dunia kerja. Perusahaan yang menggunakan jasa UPKK UB, 

memang datang untuk mendapatkan alumni dari Universitas Brawijaya. 

Biasanya ada perusahaan yang meminta untuk diberikan lulusan terbaik dari 

fakultas-fakultas di Universitas Brawijaya. Kalau permintaan rekrutmen 

hanya untuk alumni UB, maka kita batasi hanya alumni UB. Kalau 

perusahaan butuh dari universitas lain juga boleh. Kita melakukan kerjasama 

yang saling menguntungkan. Ada perusahaan yang mengatakan, “Kami 
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memiliki karyawan alumni UB, waktu itu hanya magang, tapi dia bisa semua 

pekerjaan. Seharusnya dia bekerja sebagai engineer, tapi dia bisa melobi, 

melakukan negosiasi, dan juga bisa manajemen. Harapan saya kalau saya 

datang ke UPKK UB, saya mendapatkan orang yang seperti itu lagi.” Itu 

memberikan pengaruh yang baik terhadap UPKK UB dan Universitas 

Brawijaya. Citra alumni Universitas yang baik di mata perusahaan, membuat 

perusahaan lebih memilih menggunakan layanan dari UPKK. Manfaat yang 

lainnya, kalau pemimpinnya dari UB atau lulusan UB, karyawan yang dicari 

pun lulusan UB juga.” 

11) Kendala yang ditemui dengan sistem yang berjalan saat ini: 

OW: “Mungkin kendalanya adalah server down, karena website dikelola oleh 

pusat bagian TIK UB, begitu juga dengan database UPKK UB. Jika TIK 

sedang melakukan maintenance (pemeliharaan) maka jaringan di UPKK 

putus. Ada sisi baiknya dalam pengelolaan website yang terpusat, jika ada 

yang ingin menyerang website UPKK UB atau ada masalah pada website 

UPKK UB, maka yang menangani dan membantu adalah bagian TIK UB.” 

OR: “Sistem sering error, gangguan jaringan internet dan jika terjadi listrik 

mati.” 

OMS: “Kendalanya adalah jaringan internet dan ketika terjadi server down 

sehingga website tidak dapat diakses.” 
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b. Layanan UPKK UB 

1) Syarat informasi lowongan kerja dapat di-posting di website UPKK UB: 

OW: “Untuk dapat posting informasi lowongan kerja di website UPKK UB, 

maka perusahaan harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada pada menu 

prosedur di website.” 

OMS: “Perusahaan mengirim surat penawaran kerjasama melalui email 

ditujukan kepada ketua UPKK JPC Universitas Brawijaya. Setelah mengirim 

surat, perusahaan mengirimkan bukti pembayaran yang telah dikirim melalui 

rekening Rektor Universitas Brawijaya, beserta info lowongan kerja melalui 

email atau fax.” 

2) Pihak yang berwenang menyetujui informasi lowongan untuk 

dipublikasikan di website UPKK UB: 

OW: “Pihak pemasaran yang mulai melakukan komunikasi dengan 

perusahaan. setelah beres dan berkas yang dibutuhkan sudah sesuai, maka 

selanjutnya masuk ke pihak keuangan, perusahaan memberikan bukti transfer 

biaya posting informasi lowongan kerja. Setelah disetujui, baru ke operator 

website untuk posting informasi lowongan kerja dan mengirim email kepada 

perusahaan disertai link informasi lowongan kerja yang di-posting di 

website.” 

BP: “Setelah diproses dan disetujui oleh pimpinan, perusahaan dapat 

melakukan pembayaran. Pembayaran oleh perusahaan dikirim ke rekening 

rektor, tapi perusahaan tetap melakukan konfirmasi pembayaran ke UPKK.” 
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3) Jumlah publikasi iklan lowongan kerja dari perusahaan setiap harinya: 

OW: “Kita tidak bisa menghitung per harinya. Tapi kalau menurut saya, 

dalam sebulan bisa ada 30 iklan lowongan dari perusahaan yang 

dipublikasikan di website. Jumlah itu bisa turun bisa naik, karena tidak pasti. 

Apalagi biasanya bulan Desember itu sepi, karena perusahaan tutup buku.” 

BP: “Setahu saya minimal satu informasi lowongan kerja dipublikasikan ke 

website UPKK UB. Tidak mesti dalam satu hari langsung pasang iklan, 

karena permintaan tersebut harus diproses terlebih dahulu. Kalau sudah 

memenuhi semua persyaratan dari kami baru informasi lowongan kerja dapat 

di-posting di website.” 

4) Alasan informasi lowongan kerja yang sudah mencapai batas penutupan 

lamaran tidak lagi muncul di website: 

OW: “Karena ada batas penutupannya. Prosedur kita kan tiga minggu, dari 

awal penerbitan sampai tiga minggu, jadi masuk di sistem setelah 3 minggu 

24 jam iklan lowongan hilang. Karena otomatis dari sistemnya.” 

OMS: “Memang hilang, karena kita menghindari penyalahgunaan, penipuan 

info lowongan, dan lain sebagainya, sehingga iklan lowongan yang sudah 

tidak aktif kita matikan.” 

5) Fungsi rekrutmen: 

OR: “UPKK UB adalah jop placement center yang merupakan unit yang 

membantu alumni untuk masuk ke dunia kerja. Fungsi rekrutmen sangat 

penting karena memiliki fungsi untuk menyaring data pelamar yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan informasi lowongan kerja pada website 
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sebelum data tersebut diberikan ke perusahaan. Sementara itu, form 

rekrutmen online yang ada di website berfungsi untuk memudahkan pelamar 

dalam mengajukan lamaran secara online di website UPKK UB. Lamaran 

kerja melalui form tersebut dikumpulkan oleh bagian rekrutmen, berkas 

lamaran kerja yang lolos dikirimkan kepada perusahaan, sementara yang 

tidak lolos tetap disimpan.” 

OMS: “Jika perusahaan meminta UPKK untuk melakukan collecting data, 

maka UPKK memberikan data pelamar tersebut kepada perusahaan.” 

6) Layanan pelatihan di UPKK UB: 

OR: “Pelatihan merupakan salah satu agenda UPKK untuk pengembangan 

karir. Kita tidak memiliki jadwal tetap untuk mengadakan pelatihan, tapi 

kalau ada perusahaan yang mau mengadakan pelatihan dan bekerja sama 

dengan kita untuk mengadakan pelatihan akan kita fasilitasi. Prosedur 

pengajuan pelatihan sama seperti prosedur posting iklan lowongan kerja. 

Judulnya apa, tanggalnya kapan, perusahaannya apa, kita iklankan di UPKK. 

Setelah itu membuka pendaftaran bagi peserta pelatihan. Kita konfirmasi 

pada perusahaan berapa kapasitas peserta untuk acara pelatihan. 

Pendaftarannya sesuai dengan kapasitas yang ditentukan oleh perusahaan. 

Misalnya perusahaan meminta peserta dengan jumlah 100 orang, maka ketika 

pendaftar sudah mencapai 100 orang, pendaftaran untuk pelatihan tersebut 

ditutup. Setelah pendaftaran ditutup, UPKK akan menghubungi peserta 

pelatihan ketika mendekati hari H untuk mengikuti pelatihan di UPKK UB. 

Pelatihan berhubungan dengan pengembangan karir. Pada pelatihan tersebut, 
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peserta diajari cara untuk membuat CV, cara interview yang benar, dan 

sebagainya langsung dari perusahaan. Informasi pendaftaran pelatihan 

diinformasikan di website dan peserta dapat mendaftar melalui form yang 

disediakan di website UPKK. Form tersebut ditampilkan di website ketika 

UPKK membuka pendaftaran untuk pelatihan.” 

7) Prosedur pelaksanaan job fair di UPKK UB: 

BP: “Kita tawarkan perusahaan-perusahaan layaran dari UPKK UB, ada 

penawaran jobfair, rekrutmen kampus, maupun seminar melalui email dalam 

bentuk proposal. Ketika perusahaan memberikan respon dengan 

menghubungi UPKK untuk menanyakan paketannya apa saja, kita 

tindaklanjuti dengan menawarkan paketan pada kelas platinum, gold, silver, 

dan standart. Biasanya ketika jobfair, perusahaan meminta disewakan 

ruangan untuk rekrutmen, untuk tes. Kalau untuk peserta diumumkan di 

website bahwa UPKK UB menyelenggarakan jobfair. Pendaftaran bagi 

peserta dilakukan dengan mengisi data di form pendaftaran job fair.” 

8) Paket-paket jobfair yang ditawarkan oleh UPKK UB kepada 

perusahaan: 

BP: “Pilihan paket tersebut berdasarkan ukuran stand job fair. Ini ada gambar 

denahnya, dan diwajibkan agar denah-denah yang ada dalam proposal 

tersebut dapat diisi oleh perusahaan. Dengan pilihan ukuran mulai dari yang 

terbesar hingga yang terkecil ada gold, platinum, silver, dan standart. 

Standart adalah paket yang paling rendah dengan ukuran stand yang kecil. 

Kemudian kita juga sampaikan bahwa ada tambahan fasilitas. Kita bekerja 
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sama dengan vendor dalam penataan ruangan job fair. Kita juga memberi 

promosi diskon kepada perusahaan agar lebih menarik. Fasilitas dari kita ada 

ruangan tes, fasilitas lain yang diberikan adalah posting informasi lowongan 

kerja di website dan rekrutmen kampus, meskipun tidak semua perusahaan 

yang berpartisipasi di job fair menggunakan fasilitas tersebut. Jika mereka 

memasang iklan berarti pendataan dilakukan oleh kita, kita yang 

mengundang, perusahaan pun juga mengundang peserta dari job fair. Setelah 

kegiatan job fair kita sediakan ruangan bagi perusahaan sesuai permintaan 

untuk melakukan rekrutmen kampus.” 

 

c. Komponen Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK 

UB 

1) Hardware yang diperlukan dalam mendukung aktivitas dan tugas 

operator: 

OW: “Hardware yang dibutuhkan pastinya adalah komputer dan printer. Ada 

sekitar 13 komputer yang digunakan.” 

OR: “Hardware yang digunakan adalah PC.” 

OMS: “Hardware menggunakan PC atau laptop.” 

2) Software yang diperlukan dalam mendukung aktivitas dan tugas 

operator: 

OW: “Software berasal dari TIK UB untuk mengakses website UPKK UB. 

Aplikasi yang saya tahu hanya website ini. Untuk masuk ke backoffice 

memang saya menggunakan username dan password, tapi masuknya melalui 

website. Aplikasi yang saya gunakan adalah apikasi browser langsung ke 
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alamat upkk.ub.ac.id, kemudian memasukkan username dan password di 

menu login.” 

OR: “Software-nya sudah disediakan, website tidak dirancang sendiri oleh 

UPKK, jadi tinggal pakai saja. Sementara itu, untuk form rekrutmen dibuat 

oleh anak-anak magang dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Untuk menyeleksi 

data pelamar, saya menggunakan Microsoft Excel.” 

OMS: “Software menggunakan operating system bisa windows atau linux 

serta browser.” 

3) Data iklan lowongan kerja yang dipublikasikan di website: 

OW: “Meskipun sudah tidak ada di website, semua data iklan lowongan kerja 

masih tersimpan di database sistem. Setiap perusahaan ada risalahnya. 

Perusahaan ini sudah berapa jumlah iklan lowongan dan lowongan apa saja 

yang diiklankan di website juga ada datanya di database sistem.” 

OMS: “Datanya masih ada di database yang ada di TIK.” 

4) Mengakses database di TIK UB: 

OW: “Kalau hak akses, mungkin yang tahu adalah admin IT, karena yang 

hubungan dengan TIK UB adalah admin. Kalau saya sebagai operator hanya 

memasukkan data ke website. Ada menu new registration, kemudian pilih 

registrasi perusahaan. Di menu registrasi perusahaan, saya menginput data-

data perusahaan berdasarkan formulir hardcopy yang dilampirkan oleh 

perusahaan bersama surat penawaran kerjasama. Setelah menu registrasi 

dilengkapi, klik tombol daftar, baru data perusahaan masuk ke sistem di TIK 

UB.” 
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OMS: “Admin UPKK dapat mengakses database tersebut. Operator website 

hanya sebatas melihat, tidak bisa mengedit data.” 

5) Penyimpanan data dari form rekrutmen: 

OR: “Data form rekrutmen tersimpan di database yang ada di UPKK. 

Aplikasinya dapat dibuka di semua komputer menggunakan username dan 

password. Kalau untuk aplikasi database saya kurang tahu, karena yang 

membuat adalah anak magang dari filkom” 

6) Mengakses data rekrutmen: 

OR: “Database dapat diakses dari semua komputer. Kalau ada yang ingin 

mengakses data rekrutmen, ya diberi tahu password-nya. Kalau untuk yang 

mengelola data rekrutmen hanya operator rekrutmen.” 

7) Jaringan komputer yang digunakan di UPKK: 

OMS: “Kita pakai LAN dan wifi. Berdasarkan hubungan tiap komputer, 

menggunakan jaringan client-server. Server-nya ada di TIK UB. Jaringan 

UPKK diakses dari luar bisa. Semisal saya sedang dinas di luar kota, lalu di 

UPKK ada masalah dan butuh bantuan saya. Saya login dari luar kota bisa.” 

8) Media transmisi yang digunakan: 

OMS: “Menggunakan fiber optik. Jaringan di lingkungan UPKK 

menggunakan UTP, kemudian beberapa di-share menjadi wifi.” 

9) Jumlah sumber daya manusia di UPKK UB: 

BP: “Jumlah tenaga kerja di UPKK UB ada 12 orang sesuai dengan yang 

diinformasikan di website UPKK UB.” 

10) Prosedur, tugas, dan aktifitas operator: 
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OW: “Prosedur untuk publikasi lowongan bagi perusahaan adalah mengirim 

surat terlebih dahulu pada pihak UPKK UB. Ada tim pemasaran yang 

menyeleksi surat yang dikirim oleh perusahaan, setelah itu dilakukan 

verifikasi oleh tim keuangan, terakhir adalah proses publikasi informasi 

lowongan kerja dari perusahaan oleh pihak UPKK UB. Tugas operator 

website yang jelas adalah upload informasi lowongan kerja dan upload 

berita.”  

OR: “Tugas operator rekrutmen adalah collecting data. Collecting data 

adalah mengumpulkan data pelamar yang melamar pekerjaan pada informasi 

lowongan kerja suatu perusahaan. Operator rekrutmen yang menyortir lolos 

tidaknya lamaran yang diajukan oleh pelamar, data yang sudah disortir 

tersebut kemudian dikirim ke perusahaan. Tugas yang kedua adalah 

menangani acara rekrutmen, kemudian mengerjakan laporan kegiatan 

rekrutmen, kemudian dijadikan satu dengan laporan semester dan tahunan.” 

OMS: “Ketika akan publikasi informasi baik lowongan, kegiatan seminar, 

maupun pelatihan, juga memublikasikan di media sosial. Media sosialnya ada 

facebook, line, dan twitter. Kita menginformasikan informasi pada website ke 

media sosial tersebut.” 

11) Pelatihan bagi karyawan terkait dengan teknologi informasi: 

OW: “Tetap ada. Biasanya yang diundang sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab karyawan. Dulu saya pernah mengikuti pelatihan website e-

complaint, karena website e-complaint terintegrasi dengan website UPKK.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 
 

BP: “Biasanya yang diminta untuk menghadiri pelatihan merupakan SDM di 

bidang-bidang tertentu.” 

 

2. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

di UPKK UB. 

a. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Menggunakan Pendekatan 

Utility System. 

1) Posession Utility 

(a) Penerima laporan: 

LPI (OW): “Laporan saya serahkan kepada kepala bagian, dari kepala bagian 

diteruskan kepada ketua UPKK. Setelah disetujui ketua UPKK UB, laporan 

diserahkan ke rektorat.” 

LRK (OR): “Laporan rekrutmen kampus itu untuk arsip. Kalau misalkan ada 

penilaian ketika ditanyakan mengenai aktivitas rekrutmen kampus maka 

dapat dilihat dari data-data pada laporan tersebut. Laporan tersebut juga 

diberikan ke rektorat setelah disetujui oleh pimpinan.” 

LP (OR): “Laporan pelatihan juga untuk arsip. Kalau misalkan ada penilaian 

ketika ditanyakan mengenai aktivitas pelatihan maka dapat dilihat dari data-

data pada laporan tersebut. Laporan tersebut juga diberikan ke rektorat setelah 

disetujui oleh pimpinan.” 

LJF (BP): “Data yang diperoleh dari pendaftaran online yang kita kelola 

akan dibuat laporan untuk kepentingan rektorat dikumpulkan di bagian PIDK. 

Ada laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Data tersebut 

terdiri dari data collecting, data seleksi, data pelamar yang diterima, laporan 
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berita acara yang diisi oleh perusahaan setiap kali mengadakan job fair dan 

rekrutmen di UPKK UB, dan dokumentasi kegiatan. Pimpinan yang akan 

menerima laporan tersebut untuk diserahkan ke kantor pusat. UPKK UB 

sangat berperan dalam membantu akreditasi program studi dan jurusan di 

Universitas Brawijaya, melalui laporan yang diberikan dapat diketahui berapa 

mahasiswa yang telah dibantu ke dunia kerja. PR bagi UPKK UB adalah 

untuk mensosialisasikan lembaga kepada mahasiswa dan alumni. Tujuan 

perusahaan bekerjasama ke UPKK UB adalah untuk mencari alumni UB, 

meskipun kadang ada mahasiswa dari universitas lain yang melamar melalui 

website UPKK UB. Alur penyerahan laporan mulai dari tim rekrutmen, 

kemudian diserahkan ke koordinator, dari koordinator diserahkan ke ketua 

UPKK UB, oleh ketua UPKK UB diserahkan ke rektorat.” 

KTU: “Laporan yang dibuat oleh staff ditujukan kepada ketua dengan 

persetujuan masing-masing koordinator bidang. Staff rekrutmen berkoordinasi 

dengan koordinator bidang rekrutmen, staff pengembangan karir 

berkoordinasi dengan koordinator bidang pengembangan karir, staff tracer 

study berkoordinasi dengan koordinator bidang tracer study, staff 

kewirausahaan berkoordinasi dengan koordinator bidang kewirausahaan. 

Sebelum diserahkan pada masing-masing koordinator bidang, laporan 

diserahkan dulu kepada saya. Setelah saya periksa, kemudian saya ajukan 

kepada koordinator bidang masing-masing. Kalau laporan kegiatan harian dan 

bulanan ditujukan ke koordinator bidang masing-masing, sedangkan laporan 

tiga bulanan, enam bulanan dan tahunan ditujukan kepada ketua dan 
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ditandatangani oleh ketua. Untuk pihak luar diberikan laporan enam bulanan 

dan laporan tahunan.” 

(b) Laporan didistribusikan pada semua pihak yang seharusnya menerima: 

LPI (OW): “Laporan hubungannya dengan laporan kinerja UPKK, setiap 

tahun ada rapat senat terbuka, Rektor UB membutuhkan data dari kita 

mengenai perkembangan di UPKK UB salah satunya dalam publikasi 

informasi lowongan kerja seperti jumlah posisi yang ditawarkan kita serahkan 

kepada ketua bagian hingga akhirnya sampai kepada pimpinan tertinggi yaitu 

Rektor Universitas Brawijaya.” 

LRK (OR): “Laporan rekrutmen kampus pasti diserahkan kepada pihak-

pihak yang berwenang untuk menerima laporan tersebut. Semua kegiatan 

harus ada laporan, tergantung untuk siapa laporan tersebut. Kalau laporan 

keuangan kegiatan rekrutmen kampus, maka diberikan ke lantai 5 rektorat 

UB. Kegiatan membutuhkan dana, harus dilaporkan dana untuk 

menyelenggarakan aktivitas tersebut habis berapa. Kalau untuk laporan acara 

untuk arsip di UPKK. Laporan tersebut diberikan kepada ketua UPKK untuk 

ditandatangani. Setelah itu laporan tersebut disimpan untuk arsip.” 

LP (OR): “Laporan pelatihan pasti diserahkan kepada pihak-pihak yang 

berwenang untuk menerima laporan tersebut. Semua kegiatan harus ada 

laporan, tergantung untuk siapa laporan tersebut. Kalau laporan keuangan 

kegiatan pelatihan, maka diberikan ke lantai 5 rektorat UB. Kegiatan 

membutuhkan dana, harus dilaporkan dana untuk menyelenggarakan aktivitas 

tersebut habis berapa. Kalau untuk laporan acara untuk arsip di UPKK. 
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Laporan tersebut diberikan kepada ketua UPKK untuk ditandatangani. 

Setelah itu laporan tersebut disimpan untuk arsip.” 

LJF (BP): “Iya, pasti, karena penyerahan laporan sudah terjadwal. Biasanya 

kita akan diingatkan juga untuk menyerahkan laporannya. Biasanya sudah 

kita siapkan sebelum diminta, sebelum atau ketika diminta kita kirimkan, jika 

belum diminta kita simpan. Ketika akhir tahun, PIDK biasanya meminta 

laporan rekrutmen dan pengiklanan lowongan selama satu tahun, yang akan 

digunakan untuk pidato rektor dalam rapat senat. Ada juga laporan anggaran, 

laporan kegiatan, laporan lembaga bulanan dan tahunan.” 

KTU: “Otomatis laporan diberikan kepada pihak yang membutuhkan. 

Laporan diberikan kepada pihak rektorat untuk Pak Rektor, bagian humas, 

dan PIDK setelah ditandatangani dan disahkan oleh ketua UPKK UB.” 

 

2) Goal Utility 

(a) Laporan dapat memenuhi kebutuhan pihak pengambil keputusan: 

LPI (OW): “Sejauh ini sudah memenuhi.” 

LRK (OR): “Dapat memenuhi. Laporan rekrutmen kampus dibutuhkan untuk 

perencanaan program kerja Ketua UPKK UB tahun kedepannya, untuk raker, 

dan akreditasi.” 

LP (OR): “Dapat memenuhi. Laporan pelatihan dibutuhkan untuk 

perencanaan program kerja Ketua UPKK UB tahun kedepannya, untuk raker, 

dan akreditasi.” 

LJF (BP): “Sudah pasti, karena kita memenuhi laporan sesuai yang diminta. 

Kita membuat laporan sesuai dengan permintaan.” 
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KTU: “Kami mengharapkan laporan yang diserahkan dapat memenuhi 

kebutuhan. Masing-masing pihak pasti memiliki kebutuhan dan keinginan 

yang berbeda-beda. Meskipun begitu, kami tetap berupaya agar laporan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan.” 

(b) Laporan digunakan sebagai masukan pada pengambilan keputusan: 

LPI (OW): “Bisa menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya layanan 

publikasi informasi lowongan kerja, untuk sasaran dan target kita, terutama 

untuk program kerja Ketua UPKK di masa depan.” 

LRK (OR): “Iya, karena evaluasi acara disampaikan melalui laporan tersebut 

sehingga dapat menjadi masukan untuk ke depannya, sehingga pelaksanaan 

rekrutmen kampus yang selanjutnya dapat lebih baik lagi.” 

LP (OR): “Iya, karena evaluasi acara disampaikan melalui laporan tersebut 

sehingga dapat menjadi masukan untuk ke depannya, sehingga pelaksanaan 

pelatihan yang selanjutnya dapat lebih baik lagi.” 

LJF (BP): “Iya, dari kantor pusat biasanya memberikan form kepuasan 

pelanggan yang dibagikan kepada perusahaan dan peserta job fair. UPKK 

sendiri juga membuat kuesioner sendiri yang dibagikan ketika job fair yang 

diisi oleh perusahaan.” 

KTU: “Iya, laporan yang telah dibuat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

merencanakan program-program berikutnya. Kegiatan job fair bulan Maret 

2017 jumlah pesertanya hanya 3000, sedangkan bulan Oktober 2017 jumlah 

pesertanya sebanyak 6900. Tahun 2016 melakukan kerjasama dengan 68 

perusahaan, sedangkan tahun 2017 melakukan kerjasama dengan 76 
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perusahaan. Laporan sebagai masukan agar kegiatan yang akan dilaksanakan 

di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi.” 

(c) Laporan tidak memiliki kesalahan baik dari segi perhitungan maupun 

konten data: 

LPI (OW): “Sejauh ini tidak ada kesalahan, karena jumlah informasi 

lowongan yang masuk kita cocokkan dengan bagian keuangan. Kalau 

jumlahnya tidak sama, berarti ada satu dua perusahaan yang belum membayar 

biaya posting informasi lowongan kerja. Kalau kita membuat laporan, selalu 

kita cocokkan dengan bagian keuangan.” 

LRK (OR): “Dalam membuat laporan diusahakan agar isi laporan tersebut 

benar, akan tetapi dalam laporan tetap ada salah dan kurangnya. Kalau 

penulisan data pada laporan, ditulis sesuai data yang dimiliki. Misalnya 

peserta yang datang ke acara rekrutmen kampus ada 200 orang, maka di 

laporan rekrutmen kampus pun dituliskan jumlah sesuai  dengan data yang 

dimiliki.” 

LP (OR): “Dalam membuat laporan diusahakan agar isi laporan tersebut 

benar, akan tetapi dalam laporan tetap ada salah dan kurangnya. Kalau 

penulisan data pada laporan, ditulis sesuai data yang dimiliki. Misalnya 

peserta yang datang ke acara pelatihan ada 200 orang, maka di laporan 

pelatihan pun dituliskan jumlah sesuai  dengan data yang dimiliki.” 

LJF (BP): “Mudah-mudahan tidak terdapat kesalahan, karena kita 

menggunakan perangkat komputer dalam mengolah data dan membuat 
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laporan. Misalnya membuat laporan dalam bentuk tabel dan grafik, dapat 

dicocokkan angka pada tabel dan grafik harus sama.” 

KTU: “Iya, karena laporan dibuat berdasarkan data yang ada seperti absensi, 

berita acara yang ditandatangani baik oleh pihak perusahaan maupun pihak 

UPKK UB, dan foto-foto selama kegiatan berlangsung. Di setiap kegiatan 

yang dilaksanakan baik itu kegiatan rekrutmen, job fair dan pelatihan selalu 

ada berita acara.” 

 

3) Place Utility 

(a) Tempat laporan diserahkan kepada pihak yang membutuhkan: 

LPI (OW): “Laporan diserahkan di UPKK UB, sedangkan laporan untuk 

rektorat diserahkan ke bagian PIDK UB, laporan juga diserahkan melalui 

email ke rektorat.” 

LRK (OR): “Laporan rekrutmen kampus diserahkan di UPKK. Kalau untuk 

laporan keuangan acara rekrutmen kampus diserahkan ke lantai 5 rektorat 

UB.” 

LP (OR): “Laporan tersebut diserahkan di UPKK. Kalau untuk laporan 

keuangan acara pelatihan diserahkan ke lantai 5 rektorat UB.” 

LJF (BP): “Diserahkan di UPKK UB. Biasanya dikumpulkan ke koordinator 

laporan.” 

KTU: “Setelah laporan selesai, maka ada rapat evaluasi. Begitu laporan 

selesai, setelah disahkan oleh ketua UPKK UB, kemudian dikirim kepada 

rektor, humas dan PIDK di gedung rektorat.” 
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(b) Laporan didistribusikan dengan cepat ke semua pihak yang 

membutuhkan: 

LPI (OW): “Kalau laporan didistribusikan via email termasuk cepat, 

sedangkan untuk hardcopy membutuhkan waktu yang agak lama. Rata-rata 

sejauh ini PIDK UB langsung meminta softcopy laporan, sehingga lebih cepat 

diproses.” 

LRK (OR): “Secara cepat, karena ada batas waktu untuk penyerahan 

laporan. Kalau ada acara lagi, harus ada laporan lagi. Kalau tidak dikerjakan 

setiap selesai melaksanakan acara, laporan dapat menumpuk.” 

LP (OR): “Secara cepat, karena ada batas waktu untuk penyerahan laporan. 

Kalau ada acara lagi, harus ada laporan lagi. Kalau tidak setiap selesai 

melaksanakan acara, laporan dapat menumpuk.” 

LJF (BP): “Tergantung permintaan. Kalau misalnya laporan diminta hari ini 

juga, bisa kita serahkan. Biasanya juga ada batas waktu untuk mengumpulkan 

laporan. Ada laporan yang harus diserahkan setiap minggu, setiap bulan, dan 

setiap tahun.” 

KTU: “Otomatis. Kalau sudah selesai baru diserahkan. Kalau terlambat 

diserahkan, percuma laporan itu dibuat, karena laporan berfungsi untuk 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.” 
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4) Form Utility 

(a) Bentuk laporan ketika diserahkan: 

LPI (OW): “Laporan publikasi informasi lowongan kerja diserahkan dalam 

bentuk excel kepada Ketua UPKK, nanti oleh pimpinan dimasukkan dalam 

laporan semesteran.” 

LRK (OR): “Laporan diserahkan dalam bentuk hardfile. Laporan yang 

diserahkan akan ditandatangani, sehingga diserahkan dalam bentuk hardfile.” 

LP (OR): “Laporan diserahkan dalam bentuk hardfile. Laporan yang 

diserahkan akan ditandatangani, sehingga diserahkan dalam bentuk hardfile.” 

LJF (BP): “Bentuk hardcopy ada, bentuk file softcopy juga ada.” 

KTU: “Staff menyerahkan kepada saya masih berbentuk bahan berupa foto-

foto maupun data tertulis baik softcopy maupun hardcopy. Data dari mereka, 

saya ambil, saya kumpulkan, dan saya rangkum menjadi satu. Selain itu, saya 

juga memonitor dan memantau staff dalam pembuatan laporan, sehingga 

laporan dapat terintegrasi.” 

(b) Laporan mudah diubah menjadi bentuk lain: 

LPI (OW): “Mudah diubah, biasanya diubah ke bentuk word, karena laporan 

per semesteran biasanya berbentuk word. Kalau diubah ke power point belum 

ada, biasanya file power point digunakan untuk seminar. Jika diperlukan 

laporan diubah ke bentuk lain, tidak ada masalah dan tidak memerlukan 

waktu lama.” 

LRK (OR): “Sesuai kebutuhan. Kalau diminta softfile-nya dan hardfile-nya, 

softfile dapat diambil data yang disimpan di komputer. Kalau ada kebutuhan 
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untuk mengubah data ke bentuk PDF untuk di-upload ke web juga bisa 

dilakukan, tapi tidak selalu.” 

LP (OR): “Sesuai kebutuhan. Kalau diminta softfile-nya dan hardfile-nya, 

softfile dapat diambil data yang disimpan di komputer. Kalau ada kebutuhan 

untuk mengubah data ke bentuk PDF untuk di-upload ke web juga bisa 

dilakukan, tapi tidak selalu.” 

LJF (BP): “Bisa. Kita menyerahkan laporan sesuai dengan permintaan. 

Misalnya ketika laporan tersebut masih berbentuk file word, kemudian kita 

dihubungi untuk menyerahkan file pdf, maka dapat kita ubah filenya.” 

KTU: “Bisa, dari bentuk laporan dapat diubah ke bentuk slide presentasi, 

menjadi pdf, contoh lainnya dari bentuk foto dapat diubah menjadi video 

dengan tambahan musik.” 

(c) Laporan mudah disimpan dalam bentuk file: 

LPI (OW): “Laporan berbentuk softfile disimpan di komputer.” 

LRK (OR): “Iya, mudah disimpan dan pasti disimpan dengan cara yang 

mudah agar mudah untuk diakses kembali. Kalau ada acara yang 

diselenggarakan file foto dan file laporan disimpan jadi satu dalam sebuah 

folder.” 

LP (OR): “Iya, mudah disimpan dan pasti disimpan dengan cara yang mudah 

agar mudah untuk diakses kembali. Kalau ada acara yang diselenggarakan file 

foto dan file laporan disimpan jadi satu dalam sebuah folder.” 

LJF (BP): “Biasanya laporan tersebut diarsipkan dan dikumpulkan dalam 

bentuk folder.” 
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KTU: “Laporan softcopy mudah disimpan di dalam komputer, sedangkan 

laporan hardcopy disimpan menjadi arsip di dalam lemari, saya yang 

memegang kuncinya karena itu adalah tanggung jawab saya. Setelah 5 tahun, 

laporan yang diarsipkan sudah masuk gudang untuk diganti dengan laporan 

yang baru. Laporan yang digudang tetap disimpan sampai setidaknya 20 

tahun, kemudian baru dimusnahkan.” 

 

5) Time Utility 

(a) Waktu laporan diserahkan: 

LPI (OW): “Laporan diserahkan per semesteran atau per enam bulan, karena 

terdapat aturan untuk membuat laporan per enam bulan. Baru pada akhir 

tahun ada laporan tahunan. Data publikasi informasi lowongan kerja 

dikumpulkan dulu sampai enam bulan.” 

LRK (OR): “Biasanya ada laporan bulanan dan ada laporan semester. 

Setelah kita ada acara memang disuruh membuat laporan, tapi biasanya kalau 

tidak diminta laporan disimpan dulu. Kalau ada akreditasi atau ada raker yang 

membutuhkan laporan rekrutmen kampus, tinggal kita serahkan. Kalau 

laporan diminta setelah acara, ya kita serahkan.” 

LP (OR): “Biasanya ada laporan bulanan dan ada laporan semester. Setelah 

kita ada acara memang disuruh membuat laporan, tapi biasanya kalau tidak 

diminta laporan disimpan dulu. Kalau ada akreditasi atau ada raker yang 

membutuhkan laporan pelatihan, tinggal kita serahkan. Kalau laporan diminta 

setelah acara, ya kita serahkan.” 
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LJF (BP): “Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, kalau laporan 

bulanan, maka diserahkan tiap akhir bulan.” 

KTU: “Ada laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kalau kegiatan 

job fair sudah selesai baru diserahkan, minimal softcopy-nya. Begitu juga 

dengan laporan kegiatan rekrutmen, pelatihan, dan publikasi informasi 

lowongan. Setiap bulan juga saya minta laporan dari staff.” 

(b) Laporan diserahkan tepat ketika dibutuhkan: 

LPI (OW): “Yang jelas laporan semesteran wajib diserahkan. Setelah saya 

kumpulkan dulu selama enam bulan, baru saya serahkan.” 

LRK (OR): “Iya, kalau belum dibutuhkan laporan disimpan dulu.” 

LP (OR): “Iya, kalau belum dibutuhkan laporan disimpan dulu.” 

LJF (BP): “Tergantung permintaan. Misalnya kalau laporan dibutuhkan hari 

ini, maka bisa kita serahkan.” 

KTU: “Biasanya sudah dipersiapkan, karena ada disiplin waktu, sehingga 

laporan sudah selesai ketika deadline penyerahan laporan.” 

 

6) Actualization Utility 

(a) Penggunaan laporan oleh pihak yang membutuhkan: 

LPI (OW): “Laporan digunakan untuk membuat perencanaan program kerja 

Ketua UPKK UB tahun ke depannya. Jika ada perbaikan, maka dilakukan 

perbaikan. Jika memang sudah baik, maka perlu ada peningkatan. Hal 

tersebut akan dibahas di raker.” 
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LRK (OR): “Biasanya di bagian evaluasi dapat menjadi masukan untuk 

penyelenggaraan acara selanjutnya. Tetapi, laporan bukan satu-satunya alat 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk acara selanjutnya.” 

LP (OR): “Biasanya di bagian evaluasi dapat menjadi masukan untuk 

penyelenggaraan acara selanjutnya. Tetapi, laporan bukan satu-satunya alat 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk acara selanjutnya.” 

LJF (BP): “Laporan tersebut digunakan untuk dokumentasi dan pertanggung 

jawaban, karena ada pendanaan yang diberikan untuk melaksanankan 

kegiatan job fair, dan kegiatan job fair benar-benar dilaksanakan pada tanggal 

tersebut.” 

KTU: “Kepala  bidang menggunakan laporan untuk mengevaluasi tugasnya 

masing-masing untuk perencanaan kegiatan berikutnya sehingga ada 

peningkatan dibanding kegiatan yang sebelumnya. Sedangkan ketua UPKK 

menggunakan laporan untuk merencanakan program kerja selanjutnya.” 

(b) Cara laporan didistribusikan kepada pihak yang membutuhkan: 

LPI (OW): “Kalau Fakultas meminta laporan tersebut perlu ada surat 

pengantar, tidak bisa langsung diserahkan, karena data publikasi lowongan 

kerja merupakan data universitas sehingga harus ada kejelasan laporan 

tersebut akan digunakan untuk apa. Kalau diserahkan kepada rektorat 

memang wajib, karena bank datanya memang di rektorat.” 

LRK (OR): “Laporan diserahkan secara langsung. Jika laporan perlu 

persetujuan dari pimpinan untuk ditandatangani, langsung kita serahkan 

kepada pimpinan. Setelah ditandatangani disimpan sebagai arsip. Kalau untuk 
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laporan keuangan langsung diserahkan ke lantai 5 rektorat UB. Laporan yang 

digunakan dalam rapat tidak harus didistribusikan atau diserahkan ketika 

rapat. Kalau laporan diminta di luar atau sebelum rapat, ya kita serahkan 

secara langsung.” 

LP (OR): “Laporan diserahkan secara langsung. Jika laporan perlu 

persetujuan dari pimpinan untuk ditandatangani, langsung kita serahkan 

kepada pimpinan. Setelah ditandatangani disimpan sebagai arsip. Kalau untuk 

laporan keuangan langsung diserahkan ke lantai 5 rektorat UB. Laporan yang 

digunakan dalam rapat tidak harus didistribusikan atau diserahkan ketika 

rapat. Kalau laporan diminta di luar atau sebelum rapat, ya kita serahkan 

secara langsung.” 

LJF (BP): “Biasanya langsung diserahkan, misalnya laporan keuangan 

kegiatan job fair diserahkan ke bagian keuangan. Selain itu, laporan juga 

diserahkan ketika rapat.” 

KTU: “Melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua, kemudian 

dikirim kepada rektor Universitas Brawijaya, humas, dan PIDK.” 

 

b. Evaluasi Implementasi Menggunakan Kriteria Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web 

1) Keperluan pengunjung website dan pelamar menggunakan website 

UPKK UB: 

P: “Untuk mencari informasi lowongan kerja” 

E: “Untuk mencari informasi lowongan kerja dan mendaftar kerja” 
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R: “Untuk mencari informasi lowongan kerja yang sesuai dengan bidang 

pendidikan Saya.” 

RF: “Untuk melihat informasi lowongan kerja, informasi seminar, dan 

sesekali membaca berita yang terdapat di website UPKK UB.” 

G: “Untuk mencari informasi lowongan kerja yang tersedia dari perusahaan 

dan mencari informasi tentang jobfair yang akan diselenggarakan oleh pihak 

UB.” 

2) Selain informasi lowongan kerja, informasi yang di-posting di website 

yaitu: 

OW: “Selain informasi lowongan kerja, informasi yang di-posting adalah 

berita, seperti berita seminar dan agenda. Agenda lebih mengarah pada jadwal 

rekrutmen kampus, sedangkan berita lebih ke arah event seperti job fair dan 

seminar.” 

OMS: “Informasi Job Fair, undangan seleksi, tes, dan interview dari 

perusahaan, serta informasi Booth Camp Akselerasi Inovasi, informasi 

seminar, pelatihan, dan peserta tes yang lolos.” 

3) Editor untuk perusahaan: 

OW: “Bisa, UPKK mengirimkan username dan password ke perusahaan 

melalui email. Setelah log in di website, perusahaan dapat mengedit profil dan 

perusahaan, bahkan perusahaan juga bisa memasukkan informasi lowongan 

melalui website, tapi untuk menampilkan di website, harus ada verifikasi dari 

kita. Jadi perusahaan tidak bisa langsung memasang iklan lowongan, filter-

nya tetap dari kita.” 
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4) Mengisi form registrasi perusahaan: 

OW: “Sebenarnya perusahaan bisa mengisi sendiri, tapi karena saya butuh 

hardcopy profil perusahaan, biasanya perusahaan mengirim hardcopy lalu 

saya yang input di website.” 

5) Prosedur bagi pelamar untuk mengajukan lamaran melalui website: 

OW: “Tidak ada prosedur tertentu bagi pelamar, karena sistem informasi 

lowongan kerja berbasis web UPKK UB belum memiliki layanan member, 

sehingga pendaftaran lamaran melalui website dibuka untuk umum. 

Tergantung dari perusahaan bahwa informasi lowongan kerja tersebut khusus 

UB atau tidak.” 

OMS: “Proses pelamar mengajukan lamarannya sesuai ketentuan dan 

permintaan perusahaan. Jika perusahaan menginginkan collecting data oleh 

UPKK, maka pelamar dapat mengajukan lamarannya melalui form rekrutmen 

yang sudah disediakan di website. Jika terjadi hal yang sebaliknya, maka 

pelamar dapat mengajukan lamaran melalui alamat email yang disediakan 

oleh perusahaan atau melalui sistem rekrutmen perusahaan yang 

bersangkutan.” 

BP: “Kita tidak memungut biaya kepada pelamar yang mengajukan lamaran 

melalui website UPKK UB. Pendaftaran lamaran terbuka untuk umum, jadi 

siapapun bisa mendaftar.” 

6) Proses penyeleksian lamaran di UPKK UB: 

OR: “Jika perusahaan ingin collecting data dilakukan oleh UPKK UB sesuai 

kualifikasi yang ditentukan perusahaan, maka laporan tersebut akan dikirim 
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melalui email. Laporan tersebut pun juga dikirim sesuai permintaan dari 

perusahaan bisa seminggu sekali hingga tanggal pengiklanan lowongan habis. 

Dari data yang masuk, kemudian diseleksi sesuai dengan persyaratan dari 

perusahaan. Lamaran yang lolos seleksi dikirimkan ke perusahaan. Jika 

perusahaan ingin melakukan rekrutmen di UPKK UB, nama-nama pelamar 

yang lolos diumumkan melalui website.” 

OW: “Pihak yang menyortir lamaran melalui website adalah tim rekrutmen. 

Biasanya ada yang mengajukan lamaran meskipun tidak memenuhi 

persyaratan, sehingga data lamaran tersebut perlu disaring sebelum diberikan 

kepada perusahaan. Operator website hanya posting informasi lowongan kerja 

sesuai dengan permintaan perusahaan.” 

 

C. Analisis dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian Gambaran Implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

a. Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

UPKK UB merupakan salah satu unit kerja di Universitas Brawijaya yang 

bertujuan menjadi pusat informasi dan pelatihan serta pengembangan diri bagi 

mahasiswa dan alumni dalam memasuki dunia kerja. Sebagai salah satu unit kerja 

di Universitas Brawijaya, UPKK UB memberikan layanan yang terdiri dari 

publikasi informasi lowongan kerja, rekrutmen kampus, pelatihan, dan job fair. 

Dalam mencapai tujuannya, UPKK UB menggunakan sistem informasi lowongan 

kerja berbasis web. Berikut adalah hasil wawancara mengenai sistem informasi 

lowongan kerja berbasis web. 
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OW: “Menurut saya menginformasikan melalui website secara resmi, 

terutama website milik Brawijaya itu resmi yang bisa diakses terutama oleh 

alumni dan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB).” 

OR: “Sistem yang mengatur semua informasi lowongan atau pengumuman 

yang terkait dengan rekrutmen yang di-upload di web dan diinformasikan 

secara online.” 

OMS: “Sistem informasi Lowongan Kerja Berbasis Web merupakan suatu 

sistem yang digunakan secara online untuk membantu para pelamar 

mendapatkan informasi lowongan kerja dan memudahkan pelamar 

mengirimkan lamarannya pada lowongan kerja yang dituju.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

lowongan kerja berbasis web di UPKK UB adalah sistem yang digunakan secara 

online melalui website untuk menginformasikan lowongan kerja dan rekrutmen 

sehingga membantu dan memudahkan pelamar untuk mendapatkan informasi 

lowongan kerja dan mengirimkan lamarannya pada lowongan kerja yang dituju. 

Sebagai unit yang bertugas untuk menginformasikan lowongan kerja dari 

perusahaan, adanya sistem informasi lowongan kerja berbasis web memiliki peran 

dalam mendukung aktivitas di UPKK UB. 

OW: “Menurut saya Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

merupakan jantung UPKK UB, karena tugas kita adalah menginformasikan 

lowongan kerja.  kalau informasi lowongan kerja hanya dipasang di papan 

pengumuman UPKK UB, maka tidak semua orang dapat melihat informasi 

tersebut.” 

OR: “Sistem informasi tersebut sangat mendukung karena aktivitas UPKK UB 

tidak ada yang offline, semua aktivitas dilakukan secara online, misalkan 

perusahaan ingin mengiklankan lowongan kerja dan UPKK UB menawarkan 

jasanya melalui media web. Perusahaan tersebut menghubungi UPKK UB 

melalui email, dan UPKK UB memposting iklan lowongan kerja tersebut di 

website.” 

 

Dengan adanya sistem berbasis website, lebih memudahkan bagi perusahaan 

untuk menginformasikan lowongan kerjanya dan mahasiswa atau pelamar pun 

juga dimudahkan karena informasi dapat dilihat secara online di website tanpa 

harus datang ke UPKK UB untuk melihat informasi lowongan di papan informasi. 
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Meskipun sudah menggunakan sistem informasi berbasis website, UPKK UB 

tetap menginformasikan lowongan kerja di papan informasi, karena adanya 

peraturan dari Universitas Brawijaya untuk tetap menginformasikan lowongan 

kerja di papan informasi. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan OW 

berikut,  

“Karena prosedurnya harus seperti itu berdasarkan peraturan dari pusat 

(Universitas Brawijaya).” 

 

 

 

Gambar 2. Papan Pengumuman UPKK UB 

Sumber: Data Primer, 2018 

Selain menggunakan website dan papan informasi, UPKK UB juga 

menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi. Berikut hasil 

wawancara dengan OMS,  
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“UPKK menggunakan media sosial untuk mendukung Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web dalam menyebarluaskan informasi lowongan 

kerja dari perusahaan. Media sosial yang digunakan adalah: Facebook, 

dengan alamat UPKK JPC UNIVERSITAS BRAWIJAYA, Twitter, dengan 

alamat @upkkjpcub, dan Line, dengan alamat upkkjpcub.”  

 

Media sosial yang digunakan oleh UPKK UB untuk menyebarluaskan informasi 

lowongan kerja adalah Facebook, Twitter, dan Line. Media sosial yang digunakan 

UPKK juga diinformasikan di website. 

 

 

Gambar 3. Informasi Media Sosial UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (Diakses pada 22 Maret 2018) 

Sejak UPKK dibentuk pada tahun 2009, sistem informasi lowongan kerja 

yang digunakan sudah berbasis website. Hal ini berdasarkan hasil wawancara 

berikut,  

OW: “UPKK dibentuk tahun 2009 sudah berbasis website. Cuma website kita 

bangun sendiri dengan orang IT yang lama. Setelah itu karena sering kena 

hacker, akhirnya kita berkerja sama dengan TIK, sistem dibangun oleh mereka 

dan databasenya di mereka. Jadi kalau ada hacker, kan kita ada pintunya dulu 

di TIK. Kalau kita membangun sistem sendiri, database ada di kita, kita malah 

sering kena hacker, dan kapasitas penyimpanannya tidak besar.” 

OMS: “Sistem informasi lowongan kerja berbasis web di UPKK 

diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2015.” 
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Pada awalnya, sistem berbasis website yang digunakan dibangun sendiri oleh staff 

IT UPKK UB. Namun, karena terlalu sering menjadi sasaran hacker, UPKK UB 

memutuskan untuk bekerja sama dengan TIK UB. Berbeda dengan OW, menurut 

OMS, Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

diimplementasikan sejak pertengahan tahun 2015 ketikan form pendaftaran 

rekrutmen mulai digunakan di website. Berikut merupakan tampilan form 

pendaftaran rekrutmen: 

 

Gambar 4. Penggunaan Form Pendaftaran Rekrutmen 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (Diakses pada 22 Maret 2018) 

Sistem informasi lowongan kerja berbasis web yang saat ini digunakan oleh 

UPKK dibuat oleh TIK UB, begitu juga dengan database sistem dibuat dan 

dikelola oleh TIK UB. Sejak bekerjasama dengan TIK UB pada tahun 2013, 

UPKK UB hanya menggunakan sistem yang ada. Berikut hasil wawancaranya: 
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OW: “Setelah bekerjasama dengan TIK, kalau tidak salah sejak tahun 2013, 

pemeliharaan dan pengamanan sistem sudah dilakukan oleh TIK. Jika ada 

error, kita tinggal hubungi TIK, dan oleh TIK langsung diproses.”  

OMS: “UPKK hanya menjalankan Sistem yang sudah ada. Pengelolaan 

sistem yang salah satunya berkaitan dengan maintenance system dilakukan 

oleh bagian TIK Universitas Brawijaya.”  

 

Manfaat yang didapatkan oleh UPKK UB melalui kerjasama dengan TIK UB 

adalah pemeliharaan dan pengamanan sistem sudah dilakukan oleh TIK UB. Jika 

ada masalah atau sistem error, pihak UPKK UB hanya perlu menghubungi TIK 

UB dan oleh TIK UB langsung diproses. 

Selain UPKK UB, pihak lain yang menggunakan Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web adalah perusahaan dan pelamar. Berikut merupakan hasil 

wawancaranya:  

OW: “Pihak yang terlibat yaitu pelamar yang mengajukan lamaran di 

website, perusahaan yang mengiklankan informasi lowongan kerja, operator 

yang menjalankan sistem, dan visitor yang merupakan pengunjung umum 

website.” 

OMS: “Perusahaan, sebagai pihak yang memiliki kebutuhan untuk 

menginformasikan lowongan kerja. Pelamar, sebagai pihak yang 

membutuhkan informasi lowongan kerja. Operator,  sebagai pihak yang 

menjalankan Sistem Informasi Lowongan Kerja.” 

  

Berdasarkan hasil wawancara, perusahaan menggunakan sistem informasi 

lowongan kerja berbasis web untuk menginformasikan lowongan kerja, sedangkan 

pelamar menggunakan sistem informasi lowongan kerja untuk mencari dan 

mendapatkan informasi lowongan kerja, yang menjalankan sistem informasi 

lowongan kerja adalah operator di UPKK UB, dan visitor yang merupakan 

pengunjung umum website UPKK UB. Tampilan jumlah visitor website UPKK 

UB dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 5. Informasi Visitor pada Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 9 April 2018) 

Sebagai salah satu pengguna layanan, UPKK UB membangun hubungan 

kerjasama dengan perusahaan melalui beberapa cara seperti melakukan kunjungan 

perusahaan dan membangun hubungan melalui alumni-alumni yang sudah bekerja 

di perusahaan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan BP,  

“Biasanya kita ada kunjungan ke perusahaan yang dihadiri oleh pimpinan 

dan staf. Setiap tahun selalu ada, misalkan kemarin kunjungan perusahaan 

ke Pontianak, Palembang, Medan, Makassar. Kita mengunjungi perusahaan-

perusahaan yang terkenal di sana. Setiap tahun dilakukan kunjungan 

perusahaan, biasanya 2 kali setahun. Dari kunjungan tersebut, perusahaan 

akhirnya tahu mengenai UPKK UB dan tertarik untuk melakukan kerjasama 

dengan merekrut alumni-alumni atau lulusan dari Universitas Brawijaya, 

seperti di Prima Colt dan Green Giant Pineapple banyak lulusan Universitas 

Brawijaya yang bekerja di sana. Selain kunjungan perusahan, UPKK juga 

membangun hubungan dengan perusahaan melalui alumni-alumni yang 

sudah bekerja di perusahaan.” 

 

Kunjungan perusahaan biasanya dilakukan dua kali dalam setahun yang dihadiri 

oleh pimpinan dan staf UPKK UB. Kunjungan dilakukan agar perusahaan 

mengenal UPKK UB dan tertarik melakukan kerjasama dengan UPKK UB. 

Selain membangun hubungan dengan perusahaan, UPKK UB juga 

membangun hubungan dengan alumni Universitas Brawijaya dengan 
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menyampaikan informasi lowongan kerja dan melakukan tracer study. Berikut 

merupakan hasil wawancara dengan BP,  

“Usaha yang kita lakukan untuk alumni tidak hanya dengan menyampaikan 

informasi lowongan, tapi juga melakukan tracer study yaitu pendataan 

alumni melalui fakultas. Kita adalah pusat (center) kegiatan tracer study, 

jadi fakultas mengumpulkan data tracer study ke UPKK UB melalui 

website.” 

 

UPKK UB merupakan pusat data tracer study. Data tracer study yang 

dikumpulkan oleh fakultas dikumpulkan ke UPKK UB. 

Kepada perusahaan, UPKK UB menawarkan alumni-alumni atau lulusan 

terbaik dari Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, layanan UPKK UB juga 

bermanfaat bagi alumni UB, karena tujuan UPKK UB adalah untuk membantu 

alumni UB ke dunia kerja. Berikut adalah hasil wawancara dengan BP,  

“Kalau perusahaan menginformasikan iklan lowongan, kita tawarkan dulu 

alumni mahasiswa UB, karena tujuan kita adalah untuk membantu alumni 

UB ke  dunia kerja. Perusahaan yang menggunakan jasa UPKK UB, memang 

datang untuk mendapatkan alumni dari Universitas Brawijaya. Biasanya ada 

perusahaan yang meminta untuk diberikan lulusan terbaik dari fakultas-

fakultas di Universitas Brawijaya. Kalau permintaan rekrutmen hanya untuk 

alumni UB, maka kita batasi hanya alumni UB. Kalau perusahaan butuh dari 

universitas lain juga boleh. Kita melakukan kerjasama yang saling 

menguntungkan. Ada perusahaan yang mengatakan, “Kami memiliki 

karyawan alumni UB, waktu itu hanya magang, tapi dia bisa semua 

pekerjaan. Seharusnya dia bekerja sebagai engineer, tapi dia bisa melobi, 

melakukan negosiasi, dan juga bisa manajemen. Harapan saya kalau saya 

datang ke UPKK UB, saya mendapatkan orang yang seperti itu lagi.” Itu 

memberikan pengaruh yang baik terhadap UPKK UB dan Universitas 

Brawijaya. Citra alumni Universitas yang baik di mata perusahaan, membuat 

perusahaan lebih memilih menggunakan layanan dari UPKK. Manfaat yang 

lainnya, kalau pemimpinnya dari UB atau lulusan UB, karyawan yang dicari 

pun lulusan UB juga.”  

 

Perusahaan yang menggunakan jasa UPKK UB, memang datang untuk 

mendapatkan alumni dari Universitas Brawijaya. UPKK UB memberikan layanan 

sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Jika yang diinginkan oleh perusahaan 
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hanya alumni UB, maka rekrutmen dibatasi untuk alumni UB saja. Jika 

perusahaan juga menginginkan alumni dari Universitas lain, maka rekrutmen 

dibuka untuk umum, tidak hanya untuk alumni UB. Selain itu, jika pemimpin 

perusahaan merupakan lulusan UB, maka yang dicari pun lulusan UB juga. 

Ketika sistem sudah berjalan, biasanya masih ada beberapa kendala yang 

menghambat kinerja sistem. Begitu pula dengan Sistem informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web di UPKK UB. Beberapa kendala dalam Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB diketahui melalui hasil wawancara 

berikut: 

OW: “Mungkin kendalanya adalah server down, karena website dikelola 

oleh pusat bagian TIK UB, begitu juga dengan database UPKK UB. Jika TIK 

sedang melakukan maintenance (pemeliharaan) maka jaringan di UPKK 

putus. Ada sisi baiknya dalam pengelolaan website yang terpusat, jika ada 

yang ingin menyerang website UPKK UB atau ada masalah pada website 

UPKK UB, maka yang menangani dan membantu adalah bagian TIK UB.” 

OR: “Sistem sering error, gangguan jaringan internet dan jika terjadi listrik 

mati.” 

OMS: “Kendalanya adalah jaringan internet dan ketika terjadi server down 

sehingga website tidak dapat diakses.” 

 

Website dan database sistem dikelola oleh TIK UB. Oleh karena itu, ketika TIK 

UB melakukan maintenance, maka jaringan di UPKK UB putus. Kendala lainnya 

yaitu listrik mati, sistem sering error, serta server down dan gangguan jaringan 

internet membuat website tidak dapat diakses. Berikut merupakan tampilan 

website ketika terjadi masalah pada server. 
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Gambar 6. Tampilan Kendala Server Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 12 Oktober 2017) 

Tabel 1. Ringkasan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

No. Poin-poin Keterangan 

1. Layanan di UPKK UB Publikasi informasi lowongan kerja, rekrutmen kampus, 

pelatihan, dan job fair. 

2. Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis 

Web (SILKBW) di UPKK 

UB 

Sistem yang digunakan secara online melalui website untuk 

menginformasikan lowongan kerja dan rekrutmen sehingga 

membantu dan memudahkan pelamar untuk mendapatkan 

informasi lowongan kerja dan mengirimkan lamarannya 

pada lowongan kerja yang dituju. 

3. Peran SILKBW Memudahkan perusahaan untuk menginformasikan 

lowongan kerjanya dan memudahkan mahasiswa atau 

pelamar dalam mendapatkan informasi secara online.  

4. Media penyebarluasan 

informasi 

Papan informasi, website dan media sosial. 

5. Kerjasama dengan TIK UB Sebelum bekerjasama dengan TIK UB, database UPKK 

sering diserang oleh hacker. Sistem dan database dibangun 

dan dikelola oleh TIK UB. Pemeliharaan dan pengamanan 

sistem dilakukan oleh TIK UB. 

6. Pengguna SILKBW Perusahaan, pelamar, operator, dan visitor. 

7. Membangun hubungan 

dengan perusahaan 

Melalui kunjungan perusahaan dan alumni-alumni yang 

sudah bekerja di perusahaan. 

8. Membangun hubungan 

dengan alumni 

Melalui publikasi informasi lowongan kerja dari perusahaan 

dan melakukan tracer study. 

9. Manfaat yang ditawarkan 

kepada perusahaan dan 

alumni 

Menawarkan alumni atau lulusan terbaik Universitas 

Brawijaya dan membangun kerjasama yang saling 

menguntungkan. 

10. Manfaat yang ditawarkan 

kepada alumni 

Membantu alumni UB ke dunia kerja. Perusahaan 

bekerjasama dengan UPKK UB untuk mendapatkan lulusan 

dari Universitas Brawijaya. 

11. Kendala SILKBW Listrik mati, sistem sering error, server down dan gangguan 

jaringan internet. 

 
Sumber: Peneliti, 2018 
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b. Layanan UPKK UB 

Dimensi yang dievaluasi menggunakan pendekatan utility system pada 

penelitian ini adalah layanan yang ditawarkan oleh UPKK UB kepada pengguna 

baik perusahaan maupun pelamar. Layanan yang ditawarkan oleh UPKK UB yaitu 

layanan publikasi informasi lowongan kerja, layanan rekrutmen kampus, layanan 

pelatihan, dan layanan job fair. Oleh karena itu, yang dievaluasi adalah laporan 

publikasi informasi lowongan, laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan 

laporan job fair. 

 

1) Layanan Publikasi Informasi Lowongan Kerja 

UPKK UB memberikan layanan kepada perusahaan yang ingin 

menginformasikan lowongan kerja kepada pencari kerja melalui UPKK UB. Use 

case dan flow chart layanan publikasi informasi lowongan kerja dapat dilihat pada 

gambar 12 dan 13. Sebelum informasi lowongan kerja dapat dipublikasikan di 

website dan media yang lain, ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi. Berikut 

merupakan hasil wawancaranya: 

OW: “Untuk dapat posting informasi lowongan kerja di website UPKK UB, 

maka perusahaan harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada pada menu 

prosedur di website.” 

OMS: “Perusahaan mengirim surat penawaran kerjasama melalui email 

ditujukan kepada ketua UPKK JPC Universitas Brawijaya. Setelah mengirim 

surat, perusahaan mengirimkan bukti pembayaran yang telah dikirim melalui 

rekening Rektor Universitas Brawijaya, beserta info lowongan kerja melalui 

email atau fax.” 

 

Informasi mengenai prosedur publikasi informasi lowongan kerja dapat dilihat 

oleh perusahaan pada menu prosedur di website UPKK UB. Untuk menggunakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

 
 

layanan publikasi informasi lowongan kerja, perusahaan perlu mengirim surat 

penawaran kerjasama melalui email. 

 

 

Gambar 7. Use Case Layanan Publikasi Informasi Lowongan Kerja 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 

Email yang dikirim oleh perusahaan kemudian diterima oleh bagian 

pemasaran untuk diproses. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara berikut: 

OW: “Pihak pemasaran yang mulai melakukan komunikasi dengan 

perusahaan. setelah beres dan berkas yang dibutuhkan sudah sesuai, maka 

selanjutnya masuk ke pihak keuangan, perusahaan memberikan bukti transfer 

biaya posting informasi lowongan kerja. Setelah disetujui, baru ke operator 

website untuk posting informasi lowongan kerja dan mengirim email kepada 

perusahaan disertai link informasi lowongan kerja yang diposting di 

website.” 

BP: “Setelah diproses dan disetujui oleh pimpinan, perusahaan dapat 

melakukan pembayaran. Pembayaran oleh perusahaan dikirim ke rekening 

rektor, tapi perusahaan tetap melakukan konfirmasi pembayaran ke UPKK.” 

 

Setelah permintaan diproses dan disetujui, perusahaan melakukan pembayaran 

dan mengirim bukti pembayaran via email atau fax. Operator website dapat 

memposting informasi lowongan kerja di website setelah perusahaan 
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mengirimkan bukti pembayaran. Ketika informasi lowongan kerja sudah di-

posting di website, operator website mengirim email ke perusahaan disertai link 

informasi lowongan kerja yang di-posting di website. 

 

 
Gambar 8. Flow Chart Layanan Publikasi Informasi Lowongan Kerja 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 

Dalam sebulan, ada sekitar 30 informasi lowongan kerja yang dipublikasikan 

di website UPKK UB. Hampir setiap hari minimal ada satu informasi lowongan 

kerja yang dipublikasikan. Berikut adalah hasil wawancaranya: 
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OW: “Kita tidak bisa menghitung per harinya. Tapi kalau menurut saya, 

dalam sebulan bisa ada 30 iklan lowongan dari perusahaan yang 

dipublikasikan di website. Jumlah itu bisa turun bisa naik, karena tidak pasti. 

Apalagi biasanya bulan Desember itu sepi, karena perusahaan tutup buku.” 

BP: “Setahu saya minimal satu informasi lowongan kerja yang 

dipublikasikan ke website UPKK UB. Tidak mesti dalam satu hari langsung 

pasang iklan, karena permintaan tersebut harus diproses terlebih dahulu. 

Kalau sudah memenuhi semua persyaratan dari kami baru informasi 

lowongan kerja dapat diposting di website.” 

 

Jumlah informasi lowongan kerja yang dipublikasikan di website UPKK UB tidak 

pasti, bisa turun bisa naik. Biasanya ketika bulan Desember jumlah informasi 

lowongan kerja yang dipublikasikan menurun, karena perusahaan tutup buku. 

Setelah informasi lowongan kerja dipublikasikan di website, ada batas waktu 

hingga informasi lowongan kerja tersebut secara otomatis tidak muncul lagi di 

website UPKK UB. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara berikut: 

OW: “Karena ada batas penutupannya. Prosedur kita kan tiga minggu, dari 

awal penerbitan sampai tiga minggu, jadi masuk di sistem setelah 3 minggu 

24 jam iklan lowongan hilang, karena otomatis dari sistemnya.” 

OMS: “Memang hilang, karena kita menghindari penyalahgunaan, penipuan 

info lowongan, dan lain sebagainya, sehingga iklan lowongan yang sudah 

tidak aktif kita matikan.” 

 

Hilangnya iklan lowongan kerja secara otomatis setelah batas penutupan 

lowongan adalah untuk menghindari penyalahgunaan, penipuan informasi 

lowongan kerja, dan lain sebagainya. 

 

2) Layanan Rekrutmen Kampus 

Layanan rekrutmen kampus merupakan layanan yang ditawarkan oleh UPKK 

UB dengan menyaring data pelamar yang memenuhi persyaratan sesuai dengan 

kualifikasi informasi lowongan kerja yang ada di website sebelum data pelamar 
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diberikan kepada perusahaan, jika perusahaan meminta UPKK UB untuk 

melakukan collecting data. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

OR: “UPKK UB adalah jop placement center yang merupakan unit yang 

membantu alumni untuk masuk ke dunia kerja. Fungsi rekrutmen sangat 

penting karena memiliki fungsi untuk menyaring data pelamar yang 

memenuhi persyaratan sesuai dengan informasi lowongan kerja pada website 

sebelum data tersebut diberikan ke perusahaan. Sementara itu, form 

rekrutmen online yang ada di website berfungsi untuk memudahkan pelamar 

dalam mengajukan lamaran secara online di website UPKK UB. Lamaran 

kerja melalui form tersebut dikumpulkan oleh bagian rekrutmen, berkas 

lamaran kerja yang lolos dikirimkan kepada perusahaan, sementara yang 

tidak lolos tetap disimpan.”  

OMS: “Jika perusahaan meminta UPKK untuk melakukan collecting data, 

maka UPKK memberikan data pelamar tersebut kepada perusahaan.” 

 

 

 

  Gambar 9. Use Case Layanan Rekrutmen Kampus 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 

Ada form rekrutmen online yang disediakan bagi pelamar untuk mempermudah 

pengajuan lamaran secara online di website UPKK UB. Lamaran kerja melalui 

form rekrutmen online dikumpulkan oleh bagian rekrutmen. Berkas lamaran yang 

lolos seleksi dikirimkan kepada perusahaan, sementara yang tidak lolos tetap 
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disimpan. Tampilan use case dan flow chart layanan rekrutmen dapat dilihat pada 

gambar 14 dan 15. 

 

 

Gambar 10. Flow Chart Layanan Rekrutmen Kampus 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 

3) Layanan Pelatihan 

Pelatihan merupakan salah satu agenda UPKK UB untuk pengembangan 

karir. Tampilan use case dan flow chart layanan pelatihan dapat dilihat pada 

gambar 16 dan 17. Tidak ada jadwal tetap untuk kegiatan pelatihan. Kegiatan 

pelatihan dilakukan jika ada perusahaan yang ingin bekerjasama dengan UPKK 

UB untuk mengadakan pelatihan. Berikut merupakan hasil wawancara dengan 

OR, 
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“Pelatihan merupakan salah satu agenda UPKK untuk pengembangan karir. 

Kita tidak memiliki jadwal tetap untuk mengadakan pelatihan, tapi kalau ada 

perusahaan yang mau mengadakan pelatihan dan bekerja sama dengan kita 

untuk mengadakan pelatihan akan kita fasilitasi. Prosedur pengajuan 

pelatihan sama seperti prosedur posting iklan lowongan kerja. Judulnya apa, 

tanggalnya kapan, perusahaannya apa, kita iklankan di UPKK. Setelah itu 

membuka pendaftaran bagi peserta pelatihan. Kita konfirmasi pada 

perusahaan berapa kapasitas peserta untuk acara pelatihan. Pendaftarannya 

sesuai dengan kapasitas yang ditentukan oleh perusahaan. Misalnya 

perusahaan meminta peserta dengan jumlah 100 orang, maka ketika 

pendaftar sudah mencapai 100 orang, pendaftaran untuk pelatihan tersebut 

ditutup. Setelah pendaftaran ditutup, UPKK akan menghubungi peserta 

pelatihan ketika mendekati hari H untuk mengikuti pelatihan di UPKK UB. 

Pelatihan berhubungan dengan pengembangan karir. Pada pelatihan 

tersebut, peserta diajari cara untuk membuat CV, cara interview yang benar, 

dan sebagainya langsung dari perusahaan. Informasi pendaftaran pelatihan 

diinformasikan di website dan peserta dapat mendaftar melalui form yang 

disediakan di website UPKK. Form tersebut ditampilkan di website ketika 

UPKK membuka pendaftaran untuk pelatihan.” 

 

 

Gambar 11. Use Case Layanan Pelatihan 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 
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Gambar 12. Flow Chart Layanan Pelatihan 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 

Prosedur pengajuan permintaan pelatihan sama dengan prosedur publikasi 

informasi lowongan kerja. Setelah permintaan kegiatan pelatihan diproses dan 

disetujui, UPKK UB membuka pendaftaran bagi peserta pelatihan. Peserta dapat 

mendaftar melalui form yang disediakan di website UPKK UB yang ditampilkan 

ketika UPKK UB membuka pendaftaran untuk pelatihan. Jumlah peserta pelatihan 

sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Setelah pendaftaran ditutup, UPKK 

UB akan menghubungi peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan pada waktu 

yang telah ditentukan. Pada kegiatan pelatihan, peserta diajari cara membuat CV, 

cara interview yang benar, dan sebagainya oleh perusahaan. 
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4) Layanan Job Fair 

Ketika akan menyelenggarakan job fair, UPKK UB mengirimkan surat 

penawaran kerjasama ke perusahaan. Tampilan use case dan flow chart layanan 

job fair dapat dilihat pada gambar 18 dan 19. Perusahaan memberikan respon 

dengan menanyakan paketan apa saja yang ditawarkan oleh UPKK UB, kemudian 

oleh UPKK UB ditindaklanjuti dengan menawarkan paketan job fair yang 

disediakan oleh UPKK UB. Berikut adalah hasil wawancara dengan BP,  

“Kita tawarkan perusahaan-perusahaan layaran dari UPKK UB, ada 

penawaran jobfair, rekrutmen kampus, maupun seminar melalui email dalam 

bentuk proposal. Ketika perusahaan memberikan respon dengan 

menghubungi UPKK untuk menanyakan paketannya apa saja, kita 

tindaklanjuti dengan menawarkan paketan pada kelas platinum, gold, silver, 

dan standar. Biasanya ketika jobfair, perusahaan meminta disewakan 

ruangan untuk rekrutmen, untuk tes. Kalau untuk peserta diumumkan di 

website bahwa UPKK UB menyelenggarakan jobfair. Pendaftaran bagi 

peserta dilakukan dengan mengisi data di form pendaftaran job fair.” 

Paketan yang ditawarkan oleh UPKK UB berdasarkan ukuran stand job fair. 

Tampilan pilihan stand job fair dapat dilihat pada gambar 20. Pilihan paket mulai 

dari ukuran yang terbesar hingga yang terkecil terdiri dari gold, platinum, silver, 

dan standart. Standart adalah paket dengan ukuran stand terkecil. Berikut 

merupakan hasil wawancara dengan BP,  

“Pilihan paket tersebut berdasarkan ukuran stand job fair. Ini ada gambar 

denahnya, dan diwajibkan agar denah-denah yang ada dalam proposal 

tersebut dapat diisi oleh perusahaan. Dengan pilihan ukuran mulai dari yang 

terbesar hingga yang terkecil ada gold, platinum, silver, dan standart. 

Standart adalah paket yang paling rendah dengan ukuran stand yang kecil. 

Kemudian kita juga sampaikan bahwa ada tambahan fasilitas. Kita bekerja 

sama dengan vendor dalam penataan ruangan job fair. Kita juga memberi 

promosi diskon kepada perusahaan agar lebih menarik. Fasilitas dari kita 

ada ruangan tes, fasilitas lain yang diberikan adalah posting informasi 

lowongan kerja di website dan rekrutmen kampus, meskipun tidak semua 

perusahaan yang berpartisipasi di job fair menggunakan fasilitas tersebut. 

Jika mereka memasang iklan berarti pendataan dilakukan oleh kita, kita yang 
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mengundang, perusahaan pun juga mengundang peserta dari job fair. 

Setelah kegiatan job fair kita sediakan ruangan bagi perusahaan sesuai 

permintaan untuk melakukan rekrutmen kampus.” 

 

 

 

Gambar 13. Use Case Layanan Job Fair 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 
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Gambar 14. Flow Chart Layanan Job Fair 

Sumber: Diolah dari data primer, 2018 
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Gambar 15. Layout Job Fair XIII 

Sumber: Data primer, 2017 

UPKK UB pun juga memberikan fasilitas tambahan kepada perusahaan yang 

bekerjasama dalam kegiatan job fair, meskipun tidak semua perusahaan 

menggunakan fasilitas tersebut. Fasilitas tambahan yang diberikan adalah ruangan 

tes, posting informasi lowongan kerja di website, dan rekrutmen kampus. Setelah 

kegiatan job fair, UPKK UB menyediakan ruangan tes bagi perusahaan untuk 

melakukan rekrutmen kampus. Peserta yang diundang adalah pelamar yang telah 

diseleksi oleh UPKK UB dan peserta job fair. 
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Tabel 2. Ringkasan Layanan UPKK UB 

No. Nama Layanan Keterangan 

1. Layanan publikasi 

informasi lowongan 

kerja 

a. Menginformasikan lowongan kerja dari perusahaan kepada 

pencari kerja. 

b. Ada prosedur untuk publikasi informasi lowongan kerja. 

c. Operator website yang memposting iklan lowongan di 

website. 

d. Jumlah informasi lowongan kerja yang dipublikasikan tidak 

pasti, bisa turun bisa naik. 

e. Ada batas waktu pengiklanan informasi lowongan kerja. 

b. Iklan informasi lowongan kerja yang telah mencapai batas 

waktu penutupan, secara otomatis tidak muncul lagi di 

website. 

 

2. Layanan rekrutmen 

kampus 

a. Menyaring data pelamar berdasarkan kualifikasi sebelum 

diserahkan ke perusahaan. 

b. Ada prosedur untuk melakukan rekrutmen kampus. 

c. Ada form rekrutmen online yang disediakan untuk pelamar. 

d. Data pelamar dikumpulkan dan disortir oleh operator 

rekrutmen. 

e. Berkas yang lolos seleksi dikirimkan kepada perusahaan, 

yang tidak lolos tetap disimpan. 

 

3. Layanan pelatihan a. Merupakan agenda UPKK UB untuk pengembangan karir. 

b. Ada prosedur untuk mengadakan kegiatan pelatihan. 

c. Tidak ada jadwal tetap untuk pelaksanaan kegiatan 

pelatihan. 

d. Peserta pelatihan dapat mendaftar melalui form online. 

e. Jumlah peserta disesuaikan dengan permintaan perusahaan. 

f. Peserta diajari cara membuat CV, cara interview, dan 

sebagainya. 

g. Materi disampaikan oleh perusahaan. 

 

4. Layanan job fair a. Perusahaan bekerjasama dengan UPKK UB untuk merekrut 

pelamar secara langsung di sebuah tempat yang difasilitasi 

oleh UPKK UB. 

b. Ada prosedur untuk mengadakan kegiatan job fair. 

c. Ada paket yang ditawarkan kepada perusahaan sesuai 

dengan ukuran stand. 

d. Ada fasilitas tambahan yang diberikan, terdiri dari ruangan 

tes, posting iklan lowongan kerja, dan rekrutmen kampus. 

e. Setelah kegiatan job fair, perusahaan dapat menggunakan 

ruangan tes untuk melakukan rekrutmen. 

f. Peserta rekrutmen adalah pelamar yang telah diseleksi oleh 

UPKK UB dan peserta job fair. 

 
Sumber: Peneliti, 2018 
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d. Komponen Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK 

UB 

1) Perangkat keras (Hardware) 

Operator sistem informasi menggunakan komputer dan printer dalam 

menjalankan sistem informasi lowongan kerja berbasis web. Berikut merupakan 

hasil wawancaranya: 

OW: “Hardware yang dibutuhkan pastinya adalah komputer dan printer. 

Ada sekitar 13 komputer yang digunakan.” 

OR: “Hardware yang digunakan adalah PC.” 

OMS: “Hardware menggunakan PC atau laptop.” 

 

Selain komputer dan printer, berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 

melakukan wawancara, operator juga menggunakan mouse, keyboard, dan CPU. 

Spesifikasi komputer (PC) yang digunakan, yaitu: 

Sistem Operasi : Windows 10 Pro 

Prosesor  : Intel(R) Core (TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz 2.90GHz 

RAM   : 6.00 GB 

Tipe Sistem  : 64-bit Operating System, x64-based processor 
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Gambar 16. Informasi PC UPKK UB 

Sumber: Internal UPKK UB, 2018 

2) Perangkat lunak (Software) 

Website dibuat oleh TIK UB, UPKK UB hanya sebagai pengguna. Operator 

mengakses website menggunakan browser. Operating system yang digunakan 

adalah windows atau linux. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

OW: “Software berasal dari TIK UB untuk mengakses website UPKK UB. 

Aplikasi yang saya tahu hanya website ini. Untuk masuk ke backoffice 

memang saya menggunakan username dan password, tapi masuknya melalui 

website. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi browser langsung ke 

alamat upkk.ub.ac.id, kemudian memasukkan username dan password di 

menu login.” 

OR: “Softwarenya sudah disediakan, website tidak dirancang sendiri oleh 

UPKK, jadi tinggal pakai saja. Sementara itu, untuk form rekrutmen dibuat 

oleh anak-anak magang dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Untuk menyeleksi 

data pelamar, saya menggunakan Microsoft Excel.” 

OMS: “Software menggunakan operating sistem bisa windows atau linux 

serta browser.” 

 

Operator website menggunakan browser untuk mengakses backoffice website 

dengan memasukkan username dan password di menu login. Aplikasi untuk 

rekrutmen yaitu form rekrutmen online dibuat oleh anak magang dari Fakultas 

Ilmu Komunikasi. 
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3) Database 

Informasi lowongan kerja yang dipublikasikan di UPKK UB memiliki batas 

penutupan lamaran. Ketika sudah mencapai tanggal penutupan lamaran, maka 

informasi lowongan kerja tersebut tidak lagi tampil di website. Meskipun sudah 

tidak tampil di website, semua data iklan lowongan kerja masih tersimpan di 

database sistem. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

OW: “Meskipun sudah tidak ada di website, semua data iklan lowongan 

kerja masih tersimpan di database sistem. Setiap perusahaan ada risalahnya. 

Perusahaan ini sudah berapa jumlah iklan lowongan dan lowongan apa saja 

yang diiklankan di website juga ada datanya di database sistem.” 

OMS: “Datanya masih ada di database yang ada di TIK.” 

 

Sejak bekerjasama dengan TIK UB, database sistem dikelola oleh TIK UB. 

Admin IT dapat mengakses database ketika membutuhkan data. Operator website 

menginput data lowongan dan data perusahaan melalui menu registrasi di website, 

setelah itu baru data perusahaan masuk ke sistem di TIK UB. Berikut merupakan 

hasil wawancaranya: 

OW: “Kalau hak akses, mungkin yang tahu adalah admin IT, karena yang 

hubungan dengan TIK adalah admin. Kalau saya sebagai operator hanya 

memasukkan data ke website. Yang input data ke sistem tetap saya melalui 

website. Ada menu new registration, kemudian pilih registrasi perusahaan. 

Di menu registrasi perusahaan, saya menginput data-data perusahaan 

berdasarkan formulir hardcopy yang dilampirkan oleh perusahaan bersama 

surat penawaran kerjasama. Setelah menu registrasi dilengkapi, klik tombol 

daftar, baru data perusahaan masuk ke sistem di TIK UB.” 

OMS: “Admin UPKK dapat mengakses database tersebut. Operator website 

hanya sebatas melihat, tidak bisa mengedit data.” 

 

Sementara itu, data yang di-input dari form rekrutmen online masuk ke 

database di UPKK UB. Aplikasi database tersebut dapat dibuka di semua 

komputer menggunakan password dan username. Berikut hasil wawancara 

dengan OR,  
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“Data form rekrutmen tersimpan di database yang ada di UPKK. 

Aplikasinya dapat dibuka di semua komputer menggunakan username dan 

password. Kalau untuk aplikasi database saya kurang tahu, karena yang 

membuat adalah anak magang dari filkom.”  

 

Jika ada staff yang ingin mengakses database rekrutmen, akan diberi password-

nya. Akan tetapi, yang mengelola data rekrutmen hanyalah operator rekrutmen. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan OR,  

“Database dapat diakses dari semua komputer. Kalau ada yang ingin 

mengakses data rekrutmen, ya diberi tahu passwordnya. Kalau untuk yang 

mengelola data rekrutmen hanya operator rekrutmen.” 

 

Berikut merupakan data rekrutmen yang dikelola oleh operator rekrutmen: 

 

 

 

Gambar 17. Pengelolaan Data Rekrutmen 

Sumber: Internal UPKK UB, 2017 
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4) Telekomunikasi 

Berdasarkan jangkauan wilayahnya, jaringan komputer yang digunakan di 

UPKK UB adalah jaringan komputer Local Area Network (LAN). Berdasarkan 

hubungan tiap komputer, UPKK UB menggunakan jaringan client-server, server-

nya ada di TIK UB. Berikut merupakan hasil wawancara dengan OMS atau admin 

IT di UPKK UB,  

“Kita pakai LAN dan wifi. Berdasarkan hubungan tiap komputer, 

menggunakan jaringan client-server. Server-nya ada di TIK UB. Jaringan 

UPKK diakses dari luar bisa. Semisal saya sedang dinas di luar kota, lalu di 

UPKK ada masalah dan butuh bantuan saya. Saya login dari luar kota bisa.”  

 

Ketika sedang ada masalah sistem dan admin sedang dinas di luar kota, admin 

dapat login dari luar kota. Media transmisi data yang digunakan adalah kabel UTP 

(Unshielded Twisted Pair), kemudian beberapa di-share menjadi wifi. Berikut 

hasil wawancara dengan OMS: 

“Menggunakan fiber optik. Jaringan di lingkungan UPKK menggunakan 

UTP, kemudian beberapa di-share menjadi wifi.” 

 

 

5) Manusia 

Operator website bertugas untuk upload informasi lowongan kerja dan berita. 

Operator rekrutmen bertugas untuk mengumpulkan dan menyeleksi data pelamar, 

menangani acara rekrutmen, dan mengerjakan laporan kegiatan rekrutmen. 

Operator media sosial bertugas untuk memposting informasi yang ada di website 

ke media sosial UPKK UB. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 
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OW: “Prosedur untuk publikasi lowongan bagi perusahaan adalah 

mengirim surat terlebih dahulu pada pihak UPKK UB. Ada tim pemasaran 

yang menyeleksi surat yang dikirim oleh perusahaan, setelah itu dilakukan 

verifikasi oleh tim keuangan, terakhir adalah proses publikasi informasi 

lowongan kerja dari perusahaan oleh pihak UPKK UB. Tugas operator 

website yang jelas adalah upload informasi lowongan kerja dan upload 

berita.” 

OR: “Tugas operator rekrutmen adalah collecting data. Collecting data 

adalah mengumpulkan data pelamar yang melamar pekerjaan pada 

informasi lowongan kerja suatu perusahaan. operator rekrutmen yang 

menyortir lolos tidaknya lamaran yang diajukan oleh pelamar, data yang 

sudah disortir tersebut kemudian dikirim ke perusahaan. Tugas yang kedua 

adalah menangani acara rekrutmen, kemudian mengerjakan laporan 

kegiatan rekrutmen, kemudian dijadikan satu dengan laporan semester dan 

tahunan.” 

OMS: “Ketika akan publikasi informasi baik lowongan, kegiatan seminar, 

maupun pelatihan, juga mempublikasikan di media sosial. Media sosialnya 

ada facebook, line, dan twitter. Kita menginformasikan informasi pada 

website ke media sosial tersebut.” 

 

Sumber daya manusia berjumlah 12 orang sesuai dengan yang diinformasikan 

di website UPKK UB. Daftar nama Sumber Daya Manusia (SDM) di UPKK UB 

dapat dilihat pada Tabel 18. Masing-masing SDM memiliki tugas dan tanggung 

jawab sesuai dengan jabatannya. Berikut merupakan hasil wawancara dengan BP, 

“Jumlah tenaga kerja di UPKK UB ada 12 orang sesuai dengan yang 

diinformasikan di website UPKK UB.”  

 

Ada pelatihan bagi SDM di UPKK UB. Pelatihan yang diikuti sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab masing-masing SDM. Berikut adalah hasil 

wawacaranya: 

OW: “Tetap ada. Biasanya yang diundang sesuai dengan tugas dan 

tanggungjawab karyawan. Dulu saya pernah mengikuti pelatihan website e-

complaint, karena website e-complaint terintegrasi dengan website UPKK.” 

BP: “Biasanya yang diminta untuk menghadiri kegiatan pelatihan 

merupakan SDM di bidang-bidang tertentu.” 
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Tabel 3. Sumber Daya Manusia UPKK UB 

No Nama Personil Jabatan Tupoksi 

1. Dr. Drs. Edy 

Yulianto, MP 

Ketua UPKK 

UB 

Melakukan koordinasi, perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan tugas yang dilaksanakan 

oleh setiap koordinator bidang UPKK 

UB 

2. Ir. Unggul Wibawa, 

M.Sc. 

Koordinator 

Bidang 

Pengembangan 

Karir 

Melakukan koordinasi, perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi terhadap 

pengembangan karir 

3. Agung Sugeng 

Widodo, ST, MT, 

Ph.D. 

Koordinator 

Bidang Tracer 

Study 

Melakukan koordinasi, perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi terhadap 

Tracer Study 

4. Dra. Sri Wardhani, 

M.Si 

Koordinator 

Bidang 

Kewirausahaan 

Melakukan koordinasi, perencanaan, 

pemantauan dan evaluasi terhadap 

Kewirausahaan 

5. Marsuki, S.Sos., 

MM., M.Si 

 

Kepala Bagian 

Tata Usaha 

Mengatur dan melaksanakan 

administrasi kegiatan untuk 

melaksanakan program UPKK UB 

6. Farah Dillah, STP. Staf Bidang 

Pengembangan 

Karir 

Melayani dan membantu perusahaan 

yang ingin menjalin kerjasama dengan 

UPKK UB melalui Web, surat dan tatap 

muka 

7. Meshia Offisinira, 

ST. 

Staf Bidang 

Pengembangan 

Karir 

Melayani dan membantu perusahaan 

yang ingin melaksanakan kegiatan 

rekrutmen kampus 

8. Etty Carolina, STP., 

MP. 

Staf Bidang 

Umum 

Mengurus segala kegiatan yang 

berhubungan dengan arsip dan 

persuratan 

9. Nadzirul Mujtaba, SS Staf Bidang 

Umum 

Melayani dan membantu perusahaan 

yang ingin melaksanakan kegiatan 

rekrutmen kampus 

10. Friza Amarantha, SE. Staf Bidang 

Umum 

Mengurus segala kegiatan yang 

berhubungan dengan website dan 

dokumentasi kegiatan UPKK UB 

11. Dewi Wulan 

Putriyana, SE., Ak 

Staf Keuangan Mengurus segala kegiatan administrasi 

yang berhubungan dengan administrasi 

keuangan 

12.  Andi Pratomo 

Wiyono, ST., MM 

Staf IT Bidang 

Tracer Study 

Mengurus segala kegiatan administrasi 

dan IT yang berhubungan dengan 

pelacakan alumni / Tracer Study 

  
Sumber: http://upkk.ub.ac.id/profil/sumber-daya-manusia/ (Diakses pada 22 Maret 2018) 
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6) Prosedur 

Berikut prosedur bagi perusahaan yang ingin menggunakan layanan di UPKK 

UB berdasarkan yang diinformasikan di website UPKK UB: 

(a) Prosedur Publikasi Informasi Lowongan Kerja 

(1) Perusahaan mengirim surat penawaran kerjasama melalui email ditujukan ke: 

Ketua UPKK-JPC 

Universitas Brawijaya 

Jl. Veteran 

Malang 

Dengan subjek iklan lowongan pekerjaan, dilampiri dengan formulir 

perusahaan ke alamat email: jpc@ub.ac.id 

(2) Perusahaan mengirimkan bukti pembayaran yang telah dikirim melalui 

rekening rektor Universitas Brawijaya, beserta info lowongan kerja melalui 

email atau fax. 0341 575453. 

(3) Informasi lebih lanjut hubungi (0341) 583787 pada jam kerja. 

Tabel 4. Fasilitas Layanan Publikasi informasi Lowongan Kerja 

Fasilitas yang Didapat 

1. Perusahaan berhak memasang info lowongan selama masa aktif (3 bulan, 6 bulan, 1 tahun). 

2. Masa tayang setiap iklan maksimal 3 minggu. Materi info lowongan iklan menyesuaikan 

kebutuhan perusahaan. 

3. Informasi lowongan akan disebarluaskan melalui beberapa fasilitas yang dimiliki oleh 

UPKK-JPC UB antara lain, website UPKK-JPC UB: http://www.upkk.ub.ac.id dan papan 

informasi. 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id (Diakses pada 22 Maret 2018) 

 

Tabel 5. Kontribusi Layanan Publikasi Informasi Lowongan Kerja 

Kontribusi 

1. Masa aktif selama 3 bulan: Rp. 350.000,- (2 kali tayang) 

2. Masa aktif selama 6 bulan: Rp. 650.000,- (4 kali tayang) 

3. Masa aktif selama 1 tahun: Rp. 1.300.000,- (8 kali tayang) 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id (Diakses pada 22 Maret 2018) 
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(b) Prosedur Pendataan Pelamar 

(1) Informasi lowongan disebarluaskan melalui beberapa fasilitas yang dimiliki 

oleh UPKK UB yang akan mendapat respon dari alumni Universitas 

Brawijaya atau non Universitas Brawijaya. 

(2) UPKK UB akan menerima pendaftaran dan pengumpulan surat lamaran 

beserta kelengkapannya dari alumni Universitas Brawijaya atau non 

Universitas Brawijaya sesuai batas waktu pengumpulan surat lamaran. 

(3) UPKK UB akan melakukan rekap data pelamar berdasarkan jurusan dan IPK, 

atau sesuai kategori yang diminta perusahaan. 

(4) UPKK UB akan mengirimkan berkas lamaran dan kelengkapannya ke 

perusahaan. 

(5) Informasi lebih lanjut hubungi (0341) 583787 pada jam kerja. 

 
Tabel 6. Kontribusi Pendataan Pelamar 

Kontribusi 

1. <50 aplikan : Rp. 250.000,- 

2. 50-100 aplikan : Rp. 400.000,- 

3. 100-200 aplikan : Rp. 600.000, 

4. >200 aplikan : Rp. 750.000,- (kelipatan 100 aplikan dikenakan biaya Rp. 150.000,-) 

 
Sumber: http://upkk.ub.ac.id (Diakses pada 22 Maret 2018) 

 

 

(c) Prosedur Rekrutmen Kampus 

(1) Perusahaan membuat surat ke Ketua UPKK dengan subjek rekrutmen 

kampus, dilampiri dengan form profil singkat perusahaan dan informasi 

lowongan pekerjaan. 

(2) Kirimkan melalui email ke jpc@ub.ac.id 
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(3) Perusahaan akan mendapatkan surat balasan dari UPKK UB berisi informasi 

ketentuan pembiayaan, tempat, dan waktu. 

(4) Setelah diperoleh ketetapan jadwal tes/rekrutmen. Info lowongan akan di-

publish ke media informasi UPKK UB (website, papan informasi, sms 

broadcast) 

(5) UPKK UB menerima aplikasi pelamar baik dari alumni UB atau non UB 

(6) Rekapitulasi data pelamar akan dikirim ke perusahaan untuk penentuan teknis 

rekrutmen. 

(7) Dalam rekrutmen kampus, UPKK UB juga menyediakan layanan psikotes. 

(8) Informasi lebih lanjut hubungi (0341) 583787 pada jam kerja. 

Berikut pilihan ruangan beserta biayanya: 

Tabel 7. Rincian Biaya Rekrutmen Kampus 

No. Pilihan Ruangan Fasilitas Biaya 

1. Ruang tes kapasitas 

50-100 orang 

Sound system, LCD proyektor 

dan papan tulis untuk presentasi, 

snack untuk 3 orang 

Rp. 1.300.000,- 

2. Ruang tes kapasitas 

100-200 orang 

Sound system, LCD proyektor 

dan papan tulis untuk presentasi, 

snack untuk 3 orang 

Rp. 1.800.000 

3. Ruang tes kapasitas 

250-400 orang 

Sound system, LCD proyektor 

dan papan tulis untuk presentasi, 

snack untuk 3 orang 

Rp. 3.000.000,- 

4. Ruang interview 

ukuran 3m x 4m 

Meja dan papan tulis, snack 

untuk 3 orang 

Rp. 500.000,- 

5. Pemakaian ruangan di atas pukul 16.00 dikenakan biaya overtime, perjam: 1/8 x 

harga sewa ruang. 

 
Sumber: http://upkk.ub.ac.id/layanan/perusahaan/recruitment-campus/ (diakses pada 22 Maret 

2018) 
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(d) Prosedur Tes Psikologi 

Untuk memahami dan memenuhi tuntutan perkembangan dunia bisnis saat 

ini, UPKK UB berusaha mengakomodir kebutuhan organisasi dengan 

menekankan manajemen kompetensi yang diterapkan atau diaplikasikan dalam 

pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia secara keseluruhan. 

Beberapa jenis jasa layanan yang disediakan meliputi 

(1) Rekrutmen dan Seleksi 

Proses pencarian dan pemilihan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria 

atau spesifikasi tertentu yang dituntut oleh suatu jabatan tertentu, yang dibutuhkan 

oleh suatu organisasi. 

(2) Review Potensi (Potential Review) 

Proses evaluasi terhadap kompetensi, potensi, dan kapabilitas yang dimiliki oleh 

tenaga kerja yang sudah menjadi bagian dari organisasi. Hasil review potensi 

dapat digunakan untuk tujuan promosi, transfer (mutasi dan rotasi), demosi, serta 

inventarisasi profil karyawan. 

(3) Asesmen Psikologis 

Proses asesmen atau peneraan terhadap kompetensi-kompetensi manajerial, baik 

dari aspek potensi maupun perilaku yang dimiliki oleh kandidat. Metode ini 

menggunakan multi-metode secara integral dan komprehensif. Asesmen 

psikologis sangat sesuai untuk mengidentifikasi potensi kandidat yang akan 

menempati posisi manajerial, seperti: manajemen utama (puncak), manajemen 

madya, dan manajemen pratama (lini). 
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(4) Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pelayanan dalam manajemen sumber daya manusia meliputi analisis jabatan; 

sistem penilaian kinerja (pembenahan, penyusunan, sampai pada penerapan) 

berbasis kompetensi, berbasis hasil (management by objectives), berbasis kinerja, 

dan lainnya; sistem remunerasi/reward system, dan people development melalui 

training, coaching, counseling, workshop, dan sebagainya. 

(5) Training (Pelatihan) Peningkatan Kompetensi SDM 

Training merupakan salah satu program dari people development yang spesifik 

memberikan pelayanan peningkatan pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skill), dan berbagai karakteristik pribadi (motivasi, emotional intelligence, social 

intelligence, personality, kepercayaan diri, asertivitas diri, team building) baik 

dalam bentuk in class/indoor activity maupun outdoor activity. Penggunaan 

berbagai metode belajar disesuaikan dengan tema dan kebutuhan pelatihan. Jasa 

ini termasuk juga melakukan analisis kebutuhan pelatihan (Training Needs 

Analysis) jika dibutuhkan dan organisasi pengguna jasa menghendakinya. 

Untuk biaya dan informasi lebih lengkap dapat menghubungi nomor (0341) 

583787 atau via email di jpc@ub.ac.id. 

 

(e) Prosedur Tes Kesehatan 

UPKK UB melayani jasa pelaksanaan Medical Check Up yang bekerjasama 

dengan Poliklinik UB. 
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Tabel 8. Ringkasan Komponen Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web UPKK UB 

No. Komponen Sistem 

Informasi 

Keterangan 

1. Hardware Komputer, printer, CPU, keyboard, mouse. 

2. Software Website, browser, operating system (windows atau 

linux), aplikasi form rekrutmen online. 

3. Database - Database dikelola oleh TIK UB. 

- Data informasi lowongan yang tidak tampil lagi di 

website tetap tersimpan di database sistem. 

- Admin IT dapat mengakses database di TIK. 

- Operator website hanya dapat melihat, tidak dapat 

mengedit. 

- Data yang di-input di form rekrutmen online 

masuk ke database di UPKK UB. 

- Aplikasi database tersebut dapat diakses di semua 

komputer menggunakan username dan password. 

4. Telekomunikasi - Berdasarkan jangkauan wilayah menggunakan 

jaringan komputer LAN. 

- Berdasarkan hubungan tiap komputer 

menggunakan jaringan client-server. 

- Media transmisi data menggunakan kabel UTP. 

5. Manusia - SDM di UPKK UB berjumlah 12 orang. 

- Tiap SDM memiliki tugas dan tanggung jawab 

sesuai dengan jabatan masing-masing. 

- Ada pelatihan bagi SDM sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab. 

6. Prosedur Ada prosedur bagi perusahaan yang ingin 

menggunakan jasa UPKK UB, antara lain: 

- Prosedur publikasi informasi lowongan kerja 

- Prosedur pendataan pelamar 

- Prosedur rekrutmen kampus 

- Prosedur tes psikologi 

- Prosedur tes kesehatan 

 
Sumber: Peneliti, 2018 

d. Website UPKK UB 

Website UPKK UB dengan alamat URL (Uniform Resource Locator) 

upkk.ub.ac.id merupakan salah satu media untuk menyebarluaskan informasi, baik 

informasi lowongan kerja, rekrutmen, pelatihan, job fair, dan lain sebagainya. 

Website UPKK UB dikelola oleh TIK, admin IT yang memiliki kewenangan 

untuk berhubungan dengan TIK UB dan juga bertugas sebagai operator media 
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sosial, sedangkan operator website bertugas untuk upload informasi lowongan 

kerja di website. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pihak 

UPKK UB tidak dapat mengakses informasi statistik website UPKK UB; seperti 

jumlah postingan website yang sering dikunjungi, data demografi pengunjung, 

atau browser dan kata kunci yang digunakan pengunjung. Ada menu yang 

ditampilkan di website untuk memudahkan pengguna yang mengunjungi website 

UPKK UB. Berikut adalah tampilan menu website UPKK UB: 

 

1) Beranda 

Merupakan halaman depan atau halaman utama website yang menampilkan 

informasi-informasi terbaru. Beranda website terdiri dari menu Member: terdiri 

dari form Log in, New Registration dan Companies; Agenda: berisi informasi 

aktivitas UPKK UB mengenai rekrutmen kampus, job fair, campus activity, dan 

jadwal tes; menu Search Job: untuk mempermudah mencari informasi lowongan 

kerja dengan memasukkan keyword; News: berisi berita-berita; Job Vacancy: 

berisi informasi lowongan kerja yang terbaru; Calender, Visitor: menunjukkan 

jumlah pengunjung website UPKK UB; dan Gallery: berisi foto-foto aktivitas 

yang dilaksanakan oleh UPKK UB. Tampilan beranda website UPKK UB sebagai 

berikut: 
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Gambar 18. Tampilan Beranda 1 Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses 29 Maret 2018) 

 

Gambar 19. Tampilan Beranda 2 Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

Gambar 20. Tampilan Beranda 3 Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 
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2) Profil 

Menu ini berisi informasi mengenai profil UPKK UB yang terdiri dari 

sejarah, visi dan misi, tujuan, motto dan maklumat layanan, struktur organisasi, 

sumber daya manusia, program kerja, dan prestasi. Tampilan menu profil adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 21. Tampilan Menu Profil Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

3) Jaminan Mutu 

Menu ini berisi informasi tentang sistem dokumentasi, tinjauan manajemen, 

dan audit internal dan eksternal mutu. Tampilan menu jaminan mutu adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 22. Tampilan Menu Jaminan Mutu Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses 29 Maret 2018) 

4) Layanan 

Menu layanan terdiri dari informasi lowongan, rekrutmen kampus, pelatihan, 

job fair, hasil kegiatan, dan fasilitas. Tampilan menu layanan adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 23. Tampilan Menu Layanan Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 
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Gambar 24. Tampilan Daftar Informasi Lowongan Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

Gambar 25. Tampilan Layanan Rekrutmen Kampus Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

Gambar 26. Tampilan Layanan Pelatihan Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 
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Gambar 27. Tampilan Layanan Job Fair Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

Gambar 28. Tampilan Hasil Kegiatan Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

Gambar 29. Tampilan Fasilitas Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 
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5) Prosedur 

Berisi informasi mengenai prosedur bagi perusahaan untuk publikasi 

informasi lowongan, pendataan pelamar, peminjaman ruangan untuk rekrutmen, 

tes psikologi, dan tes kesehatan. Berikut ini merupakan tampilan menu prosedur: 

 

 

Gambar 30. Tampilan Menu Prosedur Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

6) Tracer Study 

Menu ini mengarahkan pengguna pada halaman login sistem tracer study 

Universitas Brawijaya dengan nama domain https://sinatra.ub.ac.id/login. Nama 

sistemnya adalah Sistem Informasi Alumni dan Tracer Study (Sinatra). Berikut 

adalah tampilan halaman Tracer Study Universitas Brawijaya: 
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Gambar 31. Tampilan Menu Tracer Study Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ ( diakses pada 29 Maret 2018) 

7) Kontak 

Menu ini berisi informasi kontak UPKK UB untuk mempermudah pihak-

pihak yang ingin menghubungi UPKK UB. Pada menu Kontak terdapat link e-

Complaint UB sebagai sarana bagi pengguna untuk memberikan kritik, saran, atau 

masukan kepada UPKK UB. Berikut adalah tampilan menu Kontak: 

 

 

Gambar 32. Tampilan Menu Kontak Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 
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Gambar 33. Tampilan Website E-Complaint Universitas Brawijaya 

Sumber: https://e-complaint.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

8) Pendaftaran Job Fair XIV UPKK UB 

Menu ini berisi informasi job fair yang diselenggarakan oleh UPKK UB. 

Informasi yang ada antara lain mengenai waktu penyelenggaraan job fair, 

informasi pendaftaran bagi peserta job fair, dan daftar nama perusahaan peserta 

job fair. Peserta dapat mendaftar secara online di formulir pendaftaran job fair 

yang tersedia ketika pendaftaran dibuka. Menu pendaftaran job fair akan 

ditampilkan ketika UPKK UB menyelenggarakan job fair dan akan hilang ketika 

acara job fair selesai dilaksanakan. Ketika tidak ada kegiatan job fair, maka menu 

pendaftaran job fair tidak ditampilkan di website, seperti yang terlihat pada 

gambar 41. Berikut tampilan menu pendaftaran job fair XIV UPKK UB: 
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Gambar 34. Tampilan Menu Pendaftaran Job Fair 1 Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

 

Gambar 35. Tampilan Menu Pendaftaran Job Fair 2 Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

Gambar 36. Tampilan Normal Website UPKK UB 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 4 April 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upkk.ub.ac.id/
http://upkk.ub.ac.id/
http://upkk.ub.ac.id/


155 
 

 
 

Tabel 9. Ringkasan Website UPKK UB 

No. Menu Website Tampilan Menu 
1. Agenda Menampilkan menu member, agenda, menu search job. 

News, job vacancy, calender, visitor, dan gallery. 

2. Profil Berisi sub menu sejarah, visi & misi, tujuan, motto & 

maklumat layanan, struktur organisasi, sumber daya 

manusia, program kerja, dan prestasi. 

3. Jaminan mutu Berisi sub menu sistem dokumentasi, tinjauan 

manajemen, dan audit internal & eksternal mutu. 

4. Layanan Berisi sub menu informasi lowongan, rekrutmen kampus, 

pelatihan, job fair, hasil kegiatan, dan fasilitas. 

5. Prosedur Berisi informasi prosedur bagi perusahaan untuk 

publikasi informasi lowongan, pendataan pelamar, 

peminjaman ruangan untuk rekrutmen, tes psikologi, dan 

tes kesehatan. 

6. Tracer study Mengarahkan pengguna pada halaman login Sistem 

Informasi Alumni dan Tracer Study (Sinatra). 

7. Kontak Berisi informasi kontak UPKK UB dan cara bagi pihak-

pihak yang ingin memberikan kritik/saran/masukan 

kepada UPKK UB. 

8. Pendaftaran job fair 

XIV UPKK UB 

 

 

Berisi informasi job fair mengenai waktu 

penyelenggaraan job fair, informasi pendaftaran bagi 

peserta job fair, dan daftar nama perusahaan peserta job 

fair. 

 
Sumber: Peneliti, 2018 

2. Hasil Penelitian Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

a. Evaluasi Menggunakan Pendekatan Utility System 

Sesuai penjelasan teori pada Bab 2, evaluasi sistem informasi lowongan kerja 

berbasis web di UPKK UB menggunakan pendekatan utility system yang 

merupakan teori dari Kendall & Kendall, 2007 (Jurnal Ilmiah Kursor, 2011:85). 

Evaluasi sistem informasi menggunakan pendekatan utility system meninjau 

keberhasilan implementasi sistem dari sudut pandang pemanfaatan output sistem 

dari enam segi yaitu: posession utility, goal utility, place utility, form utility, time 

utility, dan actualization utility. Dimensi yang dievaluasi yaitu dimensi layanan 
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(Jurnal Ilmiah Kursor, 2011:85) di mana keluaran sistem menentukan respon 

terhadap satu kejadian. 

 

1) Posession Utility 

Laporan publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, 

laporan pelatihan, dan laporan job fair ditujukan kepada ketua dengan persetujuan 

dari masing-masing koordinator bidang. Sebelum diserahkan pada masing-masing 

koordinator bidang, laporan diserahkan ke koordinator tata usaha. Setelah 

diperiksa oleh koordinator tata usaha laporan diajukan ke koordinator bidang. 

Setelah disetujui oleh koordinator bidang, laporan diserahkan kepada ketua UPKK 

UB. Setelah disetujui oleh ketua UPKK UB, laporan diserahkan ke rektorat yaitu 

kepada rektor Universitas Brawijaya, humas, dan PIDK dalam bentuk laporan 

enam bulanan dan laporan tahunan. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Laporan saya serahkan kepada kepala bagian, dari kepala 

bagian diteruskan kepada ketua UPKK. Setelah disetujui ketua UPKK UB, 

laporan diserahkan ke rektorat.” 

LRK (OR): “Laporan rekrutmen kampus itu untuk arsip. Kalau misalkan 

ada penilaian ketika ditanyakan mengenai aktivitas rekrutmen kampus maka 

dapat dilihat dari data-data pada laporan tersebut. Laporan tersebut juga 

diberikan ke rektorat setelah disetujui oleh pimpinan.” 

LP (OR): “Laporan pelatihan juga untuk arsip. Kalau misalkan ada 

penilaian ketika ditanyakan mengenai aktivitas pelatihan maka dapat dilihat 

dari data-data pada laporan tersebut. Laporan tersebut juga diberikan ke 

rektorat setelah disetujui oleh pimpinan.” 

LJF (BP): “Data yang diperoleh dari pendaftaran online yang kita kelola 

akan dibuat laporan untuk kepentingan rektorat dikumpulkan di bagian 

PIDK. Ada laporan bulanan, laporan semesteran, dan laporan tahunan. Data 

tersebut terdiri dari data collecting, data seleksi, data pelamar yang 

diterima, laporan berita acara yang diisi oleh perusahaan setiap kali 

mengadakan job fair dan rekrutmen di UPKK UB, dan dokumentasi kegiatan. 

Pimpinan yang akan menerima laporan tersebut untuk diserahkan ke kantor 

pusat. UPKK UB sangat berperan dalam membantu akreditasi program studi 

dan jurusan di Universitas Brawijaya, melalui laporan yang diberikan dapat 

diketahui berapa mahasiswa yang telah dibantu ke dunia kerja. PR bagi 
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UPKK UB adalah untuk mensosialisasikan lembaga kepada mahasiswa dan 

alumni. Tujuan perusahaan bekerjasama ke UPKK UB adalah untuk mencari 

alumni UB, meskipun kadang ada mahasiswa dari universitas lain yang 

melamar melalui website UPKK UB. Alur penyerahan laporan mulai dari tim 

rekrutmen, kemudian diserahkan ke koordinator, dari koordinator diserahkan 

ke ketua UPKK UB, oleh ketua UPKK UB diserahkan ke rektorat.” 

KTU: “Laporan yang dibuat oleh staff ditujukan kepada ketua dengan 

persetujuan masing-masing koordinator bidang. Staff rekrutmen 

berkoordinasi dengan koordinator bidang rekrutmen, staff pengembangan 

karir berkoordinasi dengan koordinator bidang pengembangan karir, staff 

tracer study berkoordinasi dengan koordinator bidang tracer study, staff 

kewirausahaan berkoordinasi dengan koordinator bidang kewirausahaan. 

Sebelum diserahkan pada masing-masing koordinator bidang, laporan 

diserahkan dulu kepada saya. Setelah saya periksa, kemudian saya ajukan 

kepada koordinator bidang masing-masing. Kalau laporan kegiatan harian 

dan bulanan ditujukan ke koordinator bidang masing-masing, sedangkan 

laporan tiga bulanan, enam bulanan dan tahunan ditujukan kepada ketua 

dan ditandatangani oleh ketua. Untuk pihak luar diberikan laporan enam 

bulanan dan laporan tahunan.” 

 

Laporan publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, 

laporan pelatihan, laporan job fair diserahkan pada pihak yang berwenang untuk 

menerima laporan. Hal tersebut karena kinerja UPKK UB dapat diketahui melalui 

laporan. Selain itu, semua kegiatan harus ada laporannya karena laporan 

menunjukkan aktivitas apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana prosesnya. 

Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Laporan hubungannya dengan laporan kinerja UPKK, setiap 

tahun ada rapat senat terbuka, rektor UB membutuhkan data dari kita 

mengenai perkembangan di UPKK UB salah satunya dalam publikasi 

informasi lowongan kerja seperti jumlah posisi yang ditawarkan kita 

serahkan kepada ketua bagian hingga akhirnya sampai kepada pimpinan 

tertinggi yaitu rektor Universitas Brawijaya.” 

LRK (OR): “Laporan rekrutmen kampus pasti diserahkan kepada pihak-

pihak yang berwenang untuk menerima laporan tersebut. Semua kegiatan 

harus ada laporan, tergantung untuk siapa laporan tersebut. Kalau laporan 

keuangan kegiatan rekrutmen kampus, maka diberikan ke lantai 5 rektorat 

UB. Kegiatan membutuhkan dana, harus dilaporkan dana untuk 

menyelenggarakan aktivitas tersebut habis berapa. Kalau untuk laporan 

acara untuk arsip di UPKK. Laporan tersebut diberikan kepada ketua UPKK 

untuk ditandatangani. Setelah itu laporan tersebut disimpan untuk arsip.” 
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LP (OR): “Laporan pelatihan pasti diserahkan kepada pihak-pihak yang 

berwenang untuk menerima laporan tersebut. Semua kegiatan harus ada 

laporan, tergantung untuk siapa laporan tersebut. Kalau laporan keuangan 

kegiatan pelatihan, maka diberikan ke lantai 5 rektorat UB. Kegiatan 

membutuhkan dana, harus dilaporkan dana untuk menyelenggarakan 

aktivitas tersebut habis berapa. Kalau untuk laporan acara untuk arsip di 

UPKK. Laporan tersebut diberikan kepada ketua UPKK untuk 

ditandatangani. Setelah itu laporan tersebut disimpan untuk arsip.” 

LJF (BP): “Iya, pasti, karena penyerahan laporan sudah terjadwal. 

Biasanya kita akan diingatkan juga untuk menyerahkan laporannya. 

Biasanya sudah kita siapkan sebelum diminta, sebelum atau ketika diminta 

kita kirimkan, jika belum diminta kita simpan. Ketika akhir tahun, PIDK 

biasanya meminta laporan rekrutmen dan pengiklanan lowongan selama satu 

tahun, yang akan digunakan untuk pidato rektor dalam rapat senat. Ada juga 

laporan anggaran, laporan kegiatan, laporan lembaga bulanan dan 

tahunan.” 

KTU: “Otomatis laporan diberikan kepada pihak yang membutuhkan. 

Laporan diberikan kepada pihak rektorat untuk pak rektor, bagian humas, 

dan PIDK setelah ditandatangani dan disahkan oleh ketua UPKK UB.” 

 

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa laporan diserahkan pada pihak 

yang harus menerima keluaran sistem, yaitu koordinator tata usaha, koordinator 

bidang, ketua UPKK UB, rektor UB, humas, dan PIDK. Berdasarkan model 

pendekatan utility system, maka laporan publikasi informasi lowongan kerja, 

laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan laporan job fair memenuhi segi 

posession utility. 

 

2) Goal Utility 

Laporan publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, 

laporan pelatihan dan laporan job fair dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak 

pengambil keputusan. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Sejauh ini sudah memenuhi.” 

LRK (OR): “Dapat memenuhi. Laporan rekrutmen kampus dibutuhkan 

untuk perencanaan program kerja Ketua UPKK UB tahun kedepannya, untuk 

raker, dan akreditasi.” 

LP (OR): “Dapat memenuhi. Laporan pelatihan dibutuhkan untuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 
 

perencanaan program kerja Ketua UPKK UB tahun kedepannya, untuk 

raker, dan akreditasi.” 

LJF (BP): “Sudah pasti, karena kita memenuhi laporan sesuai yang diminta. 

Kita membuat laporan sesuai dengan permintaan.” 

KTU: “Kami mengharapkan laporan yang diserahkan dapat memenuhi 

kebutuhan. Masing-masing pihak pasti memiliki kebutuhan dan keinginan 

yang berbeda-beda. Meskipun begitu, kami tetap berupaya agar laporan 

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan.” 

 

Laporan yang telah dibuat, yaitu laporan publikasi informasi lowongan kerja, 

laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan dan laporan job fair digunakan 

sebagai bahan acuan untuk merencanakan program-program berikutnya. Pada 

setiap kegiatan job fair dibagikan form kepuasan pelanggan kepada perusahaan 

dan peserta job fair. Evaluasi kegiatan atau acara disampaikan di laporan sehingga 

dapat menjadi masukan agar kegiatan yang dilaksanakan di masa yang akan 

datang dapat lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan lagi. Berikut merupakan hasil 

wawancaranya: 

LPI (OW): “Bisa menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya layanan 

publikasi informasi lowongan kerja , untuk sasaran dan target kita, terutama 

untuk program kerja ketua UPKK di masa depan.” 

LRK (OR): “Iya, karena evaluasi acara disampaikan melalui laporan 

tersebut sehingga dapat menjadi masukan untuk ke depannya, sehingga 

pelaksanaan rekrutmen kampus yang selanjutnya dapat lebih baik lagi.” 

LP (OR): “Iya, karena evaluasi acara disampaikan melalui laporan tersebut 

sehingga dapat menjadi masukan untuk ke depannya, sehingga pelaksanaan 

pelatihan yang selanjutnya dapat lebih baik lagi.” 

LJF (BP): “Iya, dari kantor pusat biasanya memberikan form kepuasan 

pelanggan yang dibagikan kepada perusahaan dan peserta job fair. UPKK 

sendiri juga membuat kuesioner sendiri yang dibagikan ketika job fair yang 

diisi oleh perusahaan.” 

KTU: “Iya, laporan yang telah dibuat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

merencanakan program-program berikutnya. Kegiatan job fair bulan Maret 

2017 jumlah pesertanya hanya 3000, sedangkan bulan Oktober 2017 jumlah 

pesertanya sebanyak 6900. Tahun 2016 melakukan kerjasama dengan 68 

perusahaan, sedangkan tahun 2017 melakukan kerjasama dengan 76 

perusahaan. Laporan sebagai masukan agar kegiatan yang akan 

dilaksanakan di masa yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi.” 
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Laporan dibuat berdasarkan data yang ada seperti absensi, berita acara, dan 

foto-foto selama kegiatan, sehingga isi dan perhitungan dalam laporan 

menunjukkan hal yang sebenarnya. Untuk menghindari adanya kesalahan pada 

laporan publikasi informasi lowongan kerja dilakukan poncocokan pada jumlah 

informasi lowongan yang dipublikasikan dengan data pada bagian keuangan. 

Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Sejauh ini tidak ada kesalahan, karena jumlah informasi 

lowongan yang masuk kita cocokkan dengan bagian keuangan. Kalau 

jumlahnya tidak sama, berarti ada satu dua perusahaan yang belum 

membayar biaya posting informasi lowongan kerja. Kalau kita membuat 

laporan, selalu kita cocokkan dengan bagian keuangan.” 

LRK (OR): “Dalam membuat laporan diusahakan agar isi laporan tersebut 

benar, akan tetapi dalam laporan tetap ada salah dan kurangnya. Kalau 

penulisan data pada laporan, ditulis sesuai data yang dimiliki. Misalnya 

peserta yang datang ke acara rekrutmen kampus ada 200 orang, maka di 

laporan rekrutmen kampus pun dituliskan jumlah sesuai  dengan data yang 

dimiliki.” 

LP (OR): “Dalam membuat laporan diusahakan agar isi laporan tersebut 

benar, akan tetapi dalam laporan tetap ada salah dan kurangnya. Kalau 

penulisan data pada laporan, ditulis sesuai data yang dimiliki. Misalnya 

peserta yang datang ke acara pelatihan ada 200 orang, maka di laporan 

pelatihan pun dituliskan jumlah sesuai  dengan data yang dimiliki.” 

LJF (BP): “Mudah-mudahan tidak terdapat kesalahan, karena kita 

menggunakan perangkat komputer dalam mengolah data dan membuat 

laporan. Misalnya membuat laporan dalam bentuk tabel dan grafik, dapat 

dicocokkan angka pada tabel dan grafik harus sama.” 

KTU: “Iya, karena laporan dibuat berdasarkan data yang ada seperti 

absensi, berita acara yang ditandatangani baik oleh pihak perusahaan 

maupun pihak UPKK UB, dan foto-foto selama kegiatan berlangsung. Di 

setiap kegiatan yang dilaksanakan baik itu kegiatan rekrutmen, job fair dan 

pelatihan selalu ada berita acara.” 

 

Berdasarkan analisis di atas diketahui bahwa laporan dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan pihak pengambil keputusan. Laporan publikasi informasi lowongan 

kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan laporan job fair 

digunakan sebagai bahan acuan untuk merencanakan program-program 
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berikutnya. Evaluasi kegiatan pada laporan dapat menjadi masukan agar kegiatan 

atau acara yang dilaksanakan selanjutnya dapat lebih baik dari kegiatan yang telah 

diselenggarakan. Laporan pun dibuat berdasarkan data yang ada, sehingga isi 

laporan dan perhitungan dalam laporan menunjukkan hal yang sebenarnya. Oleh 

karena itu, sistem informasi lowongan kerja berbasis web di UPKK UB dapat 

memenuhi segi goal utility pada model pendekatan utility system. 

 

3) Place Utility 

Laporan diserahkan di UPKK UB kepada koordinator tata usaha, koordinator 

bidang, dan ketua UPKK UB. Setelah disetujui oleh ketua UPKK UB, laporan 

diserahkan di rektorat Universitas brawijaya kepada rektor Universitas Brawijaya, 

humas, dan PIDK. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Laporan diserahkan di UPKK UB, sedangkan laporan untuk 

rektorat diserahkan ke bagian PIDK UB, laporan juga diserahkan melalui 

email ke rektorat.” 

LRK (OR): “Laporan rekrutmen kampus diserahkan di UPKK. Kalau untuk 

laporan keuangan acara rekrutmen kampus diserahkan ke lantai 5 rektorat 

UB.” 

LP (OR): “Laporan tersebut diserahkan di UPKK. Kalau untuk laporan 

keuangan acara pelatihan diserahkan ke lantai 5 rektorat UB.” 

LJF (BP): “Diserahkan di UPKK UB. Biasanya dikumpulkan ke koordinator 

laporan.” 

KTU: “Setelah laporan selesai, maka ada rapat evaluasi. Begitu laporan 

selesai, setelah disahkan oleh ketua UPKK UB, kemudian dikirim kepada 

rektor, humas dan PIDK di gedung rektorat.” 

 

Laporan didistribusikan dengan cepat ke pihak-pihak yang berwenang untuk 

menerima laporan. Hal ini karena ada batas waktu penyerahan laporan dan setelah 

selesai melaksanakan satu kegiatan, akan ada lagi kegiatan selanjutnya. Agar tidak 

menumpuk, laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Jika laporan 

terlambat diserahkan, maka percuma laporan itu dibuat, karena laporan berfungsi 
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untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Berikut merupakan 

hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Kalau laporan didistribusikan via email termasuk cepat, 

sedangkan untuk hardcopy membutuhkan waktu yang agak lama. Rata-rata 

sejauh ini PIDK UB langsung meminta softcopy laporan, sehingga lebih 

cepat diproses.” 

LRK (OR): “Secara cepat, karena ada batas waktu untuk penyerahan 

laporan. Kalau ada acara lagi, harus ada laporan lagi. Kalau tidak 

dikerjakan setiap selesai melaksanakan acara, laporan dapat menumpuk.” 

LP (OR): “Secara cepat, karena ada batas waktu untuk penyerahan laporan. 

Kalau ada acara lagi, harus ada laporan lagi. Kalau tidak setiap selesai 

melaksanakan acara, laporan dapat menumpuk.” 

LJF (BP): “Tergantung permintaan. Kalau misalnya laporan diminta hari 

ini juga, bisa kita serahkan. Biasanya juga ada batas waktu untuk 

mengumpulkan laporan. Ada laporan yang harus diserahkan setiap minggu, 

setiap bulan, dan setiap tahun.” 

KTU: “Otomatis. Kalau sudah selesai baru diserahkan. Kalau terlambat 

diserahkan, percuma laporan itu dibuat, karena laporan berfungsi untuk 

mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.” 

 

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa ruang lingkup distribusi 

informasi yaitu di UPKK UB dan di rekrorat Universitas Brawijaya. Laporan 

publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, 

dan laporan job fair didistribusikan dengan cepat ke semua pihak yang berwenang 

menerima laporan, karena ada batas waktu penyerahan laporan dan 

penyelenggaraan acara atau kegiatan selanjutnya. Oleh karena itu, sistem 

informasi lowongan kerja berbasis web di UPKK UB dapat memenuhi segi place 

utility pada model pendekatan utility system. 

 

4) Form Utility 

Laporan diserahkan pada koordinator tata usaha dalam bentuk bahan baik 

softcopy maupun hardcopy. Kemudian oleh koordinator tata usaha, laporan 

dikumpulkan dan dirangkum menjadi satu. Laporan publikasi informasi lowongan 
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kerja diserahkan dalam bentuk excel. Laporan rekrutmen kampus dan laporan 

pelatihan diserahkan dalam bentuk hardcopy. Laporan job fair diserahkan dalam 

bentuk hardcopy dan softcopy. Berikut adalah hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Laporan publikasi informasi lowongan kerja diserahkan dalam 

bentuk excel kepada Ketua UPKK, nanti oleh pimpinan dimasukkan dalam 

laporan semesteran.” 

LRK (OR): “Laporan diserahkan dalam bentuk hardfile. Laporan yang 

diserahkan akan ditandatangani, sehingga diserahkan dalam bentuk 

hardfile.” 

LP (OR): “Laporan diserahkan dalam bentuk hardfile. Laporan yang 

diserahkan akan ditandatangani, sehingga diserahkan dalam bentuk 

hardfile.” 

LJF (BP): “Bentuk hardcopy ada, bentuk file softcopy juga ada.” 

KTU: “Staff menyerahkan kepada saya masih berbentuk bahan berupa foto-

foto maupun data tertulis baik softcopy maupun hardcopy. Data dari mereka, 

saya ambil, saya kumpulkan, dan saya rangkum menjadi satu. Selain itu, saya 

juga memonitor dan memantau staff dalam pembuatan laporan, sehingga 

laporan dapat terintegrasi.” 

 

Laporan publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, 

laporan pelatihan, dan laporan job fair dapat diubah ke bentuk lain ketika 

dibutuhkan. Laporan-laporan tersebut dapat diubah ke bentuk slide presentasi, 

pdf, dan dapat diubah dalam bentuk video. Berikut merupakan hasil 

wawancaranya: 

LPI (OW): “Mudah diubah, biasanya diubah ke bentuk word, karena 

laporan per semesteran biasanya berbentuk word. Kalau diubah ke power 

point belum ada, biasanya file power point digunakan untuk seminar. Jika 

diperlukan laporan diubah ke bentuk lain, tidak ada masalah dan tidak 

memerlukan waktu lama.” 

LRK (OR): “Sesuai kebutuhan. Kalau diminta softfilenya dan hardfilenya, 

softfile dapat diambil data yang disimpan di komputer. Kalau ada kebutuhan 

untuk mengubah data ke bentuk PDF untuk diupload ke web juga bisa 

dilakukan, tapi tidak selalu.” 

LP (OR): “Sesuai kebutuhan. Kalau diminta softfilenya dan hardfilenya, 

softfile dapat diambil data yang disimpan di komputer. Kalau ada kebutuhan 

untuk mengubah data ke bentuk PDF untuk diupload ke web juga bisa 

dilakukan, tapi tidak selalu.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 
 

LJF (BP): “Bisa. Kita menyerahkan laporan sesuai dengan permintaan. 

Misalnya ketika laporan tersebut masih berbentuk file word, kemudian kita 

dihubungi untuk menyerahkan file pdf, maka dapat kita ubah filenya.” 

KTU: “Bisa, dari bentuk laporan dapat diubah ke bentuk slide presentasi, 

menjadi pdf, contoh lainnya dari bentuk foto dapat diubah menjadi video 

dengan tambahan musik.” 

 

Laporan berbentuk softcopy mudah disimpan di komputer dalam suatu folder. 

Sedangkan laporan berbentuk hardfile disimpan di lemari arsip. Berikut adalah 

hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Laporan berbentuk softfile disimpan di komputer.” 

LRK (OR): “Iya, mudah disimpan dan pasti disimpan dengan cara yang 

mudah agar mudah untuk diakses kembali. Kalau ada acara yang 

diselenggarakan file foto dan file laporan disimpan jadi satu dalam sebuah 

folder.” 

LP (OR): “Iya, mudah disimpan dan pasti disimpan dengan cara yang 

mudah agar mudah untuk diakses kembali. Kalau ada acara yang 

diselenggarakan file foto dan file laporan disimpan jadi satu dalam sebuah 

folder.” 

LJF (BP): “Biasanya laporan tersebut diarsipkan dan dikumpulkan dalam 

bentuk folder.” 

KTU: “Laporan softcopy mudah disimpan di dalam komputer, sedangkan 

laporan hardcopy disimpan menjadi arsip di dalam lemari, saya yang 

memegang kuncinya karena itu adalah tanggung jawab saya. Setelah 5 

tahun, laporan yang diarsipkan sudah masuk gudang untuk diganti dengan 

laporan yang baru. Laporan yang digudang tetap disimpan sampai 

setidaknya 20 tahun, kemudian baru dimusnahkan.” 

 

Berdasarkan analisis diketahui bahwa laporan publikasi informasi lowongan 

kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan laporan job fair 

diserahkan dalam bentuk softcopy atau hardcopy. Laporan mudah diubah ke 

bentuk lain jika dibutuhkan, serta mudah disimpan di dalam komputer dalam 

bentuk softcopy dan disimpan di lemari arsip dalam bentuk hardcopy. Oleh karena 

itu, laporan publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, 

laporan pelatihan, dan laporan job fair memenuhi segi form utility dalam model 

pendekatan utility system. 
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5) Time Utility 

Kebijakan laporan di UPKK UB ada laporan harian, bulanan, semesteran 

(enam bulanan), dan tahunan. Ada juga laporan yang acara yang diserahkan setiap 

selesai melaksanakan acara atau kegiatan. Laporan publikasi informasi lowongan 

kerja diserahkan setiap enam bulan. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Laporan diserahkan per semesteran atau per enam bulan, 

karena terdapat aturan untuk membuat laporan per enam bulan. Baru pada 

akhir tahun ada laporan tahunan. Data publikasi informasi lowongan kerja 

dikumpulkan dulu sampai enam bulan.” 

LRK (OR): “Biasanya ada laporan bulanan dan ada laporan semester. 

Setelah kita ada acara memang disuruh membuat laporan, tapi biasanya 

kalau tidak diminta laporan disimpan dulu. Kalau ada akreditasi atau ada 

raker yang membutuhkan laporan rekrutmen kampus, tinggal kita serahkan. 

Kalau laporan diminta setelah acara, ya kita serahkan.” 

LP (OR): “Biasanya ada laporan bulanan dan ada laporan semester. 

Setelah kita ada acara memang disuruh membuat laporan, tapi biasanya 

kalau tidak diminta laporan disimpan dulu. Kalau ada akreditasi atau ada 

raker yang membutuhkan laporan pelatihan, tinggal kita serahkan. Kalau 

laporan diminta setelah acara, ya kita serahkan.” 

LJF (BP): “Sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya, kalau laporan 

bulanan, maka diserahkan tiap akhir bulan.” 

KTU: “Ada laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kalau 

kegiatan job fair sudah selesai baru diserahkan, minimal softcopy-nya. 

Begitu juga dengan laporan kegiatan rekrutmen, pelatihan, dan publikasi 

informasi lowongan. Setiap bulan juga saya minta laporan dari staff.” 

 

Ada disiplin waktu penyerahan laporan, sehingga laporan sudah dipersiapkan 

dan dapat diserahkan ketika deadline penyerahan laporan. Ketika ada permintaan 

mendadak yang membutuhkan laporan, laporan diserahkan. Kalau tidak ada, 

laporan tetap disimpan. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Yang jelas laporan semesteran wajib diserahkan. Setelah saya 

kumpulkan dulu selama enam bulan, baru saya serahkan.” 

LRK (OR): “Iya, kalau belum dibutuhkan laporan disimpan dulu.” 

LP (OR): “Iya, kalau belum dibutuhkan laporan disimpan dulu.” 

LJF (BP): “Tergantung permintaan. Misalnya kalau laporan dibutuhkan 

hari ini, maka bisa kita serahkan.” 
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KTU: “Biasanya sudah dipersiapkan, karena ada disiplin waktu, sehingga 

laporan sudah selesai ketika deadline penyerahan laporan.” 

 

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa di UPKK UB ada laporan 

harian, bulanan, semesteran, tahunan, dan laporan acara. Laporan diserahkan 

sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika ada permintaan mendadak untuk 

menyerahkan laporan, laporan diserahkan. Jika tidak ada permintaan penyerahan 

maka laporan tetap disimpan. Oleh karena itu, laporan publikasi informasi 

lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan laporan job 

fair memenuhi segi time utility pada model pendekatan utility system. 

 

6) Actualization Utility 

Kepala bidang menggunakan laporan untuk mengevaluasi tugasnya masing-

masing untuk perencanaan kegiatan berikutnya. Ketua UPKK UB menggunakan 

laporan untuk merencanakan program kerja selanjutnya. Laporan juga menjadi 

masukan untuk penyelenggaraan acara selanjutnya. Berikut adalah hasil 

wawancaranya: 

LPI (OW): “Laporan digunakan untuk membuat perencanaan program kerja 

ketua UPKK UB tahun ke depannya. Jika ada perbaikan, maka dilakukan 

perbaikan. Jika memang sudah baik, maka perlu ada peningkatan. Hal 

tersebut akan dibahas di raker.” 

LRK (OR): “Biasanya di bagian evaluasi dapat menjadi masukan untuk 

penyelenggaraan acara selanjutnya. Tetapi, laporan bukan satu-satunya alat 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk acara selanjutnya.” 

LP (OR): “Biasanya di bagian evaluasi dapat menjadi masukan untuk 

penyelenggaraan acara selanjutnya. Tetapi, laporan bukan satu-satunya alat 

yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk acara selanjutnya.” 

LJF (BP): “Laporan tersebut digunakan untuk dokumentasi dan 

pertanggung jawaban, karena ada pendanaan yang diberikan untuk 

melaksanankan kegiatan job fair, dan kegiatan job fair benar-benar 

dilaksanakan pada tanggal tersebut.” 

KTU: “Kepala  bidang menggunakan laporan untuk mengevaluasi tugasnya 

masing-masing untuk perencanaan kegiatan berikutnya sehingga ada 
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peningkatan dibanding kegiatan yang sebelumnya. Sedangkan ketua UPKK 

menggunakan laporan untuk merencanakan program kerja selanjutnya.” 

 

Laporan yang membutuhkan persetujuan ketua UPKK UB langsung 

diserahkan kepada ketua UPKK UB. Laporan yang diserahkan kepada rektor 

Universitas Brawijaya, humas, dan PIDK di rektorat Universitas Brawijaya, 

diserahkan bersama surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua UPKK UB. 

Jika fakultas membutuhkan laporan dari UPKK UB, perlu menggunakan surat 

pengantar. Berikut adalah hasil wawancaranya: 

LPI (OW): “Kalau Fakultas meminta laporan tersebut perlu ada surat 

pengantar, tidak bisa langsung diserahkan, karena data publikasi lowongan 

kerja merupakan data universitas sehingga harus ada kejelasan laporan 

tersebut akan digunakan untuk apa. Kalau diserahkan kepada rektorat 

memang wajib, karena bank datanya memang di rektorat.” 

LRK (OR): “Laporan diserahkan secara langsung. Jika laporan perlu 

persetujuan dari pimpinan untuk ditandatangani, langsung kita serahkan 

kepada pimpinan. Setelah ditandatangani disimpan sebagai arsip. Kalau 

untuk laporan keuangan langsung diserahkan ke lantai 5 rektorat UB. 

Laporan yang digunakan dalam rapat tidak harus didistribusikan atau 

diserahkan ketika rapat. Kalau laporan diminta di luar atau sebelum rapat, 

ya kita serahkan secara langsung.” 

LP (OR): “Laporan diserahkan secara langsung. Jika laporan perlu 

persetujuan dari pimpinan untuk ditandatangani, langsung kita serahkan 

kepada pimpinan. Setelah ditandatangani disimpan sebagai arsip. Kalau 

untuk laporan keuangan langsung diserahkan ke lantai 5 rektorat UB. 

Laporan yang digunakan dalam rapat tidak harus didistribusikan atau 

diserahkan ketika rapat. Kalau laporan diminta di luar atau sebelum rapat, 

ya kita serahkan secara langsung.” 

LJF (BP): “Biasanya langsung diserahkan, misalnya laporan keuangan 

kegiatan job fair diserahkan ke bagian keuangan. Selain itu, laporan juga 

diserahkan ketika rapat.” 

KTU: “Melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh ketua, kemudian 

dikirim kepada rektor Universitas Brawijaya, humas, dan PIDK.” 
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Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa laporan digunakan oleh 

koordinator bidang untuk mengevaluasi tugasnya dan untuk merencanakan 

kegiatan berikutnya. Ketua UPKK UB menggunakan laporan untuk membuat 

program kerja selanjutnya. Serta bagian evaluasi pada laporan dijadikan masukan 

untuk peningkatan selanjutnya. Pendistribusian laporan kepada ketua UPKK UB 

diserahkan secara langsung, kepada rektorat diserahkan bersama surat pengantar 

yang ditandatangani oleh ketua UPKK UB, jika ada fakultas yang membutuhkan, 

maka perlu ada surat pengantar. Oleh karena itu, laporan publikasi informasi 

lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan laporan job 

fair, memenuhi segi actualization utility pada pendekatan utility system. 
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Tabel 10. Evaluasi 1 Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Utility System 

Nama Laporan Posession Utility Goal Utility Place Utility Form Utility Time Utility Actualization 

Utility 

Laporan publikasi 

informasi 

lowongan kerja 

OW: Laporan 

diserahkan kepada 

kepala bagian, 

dari kepala bagian 

diteruskan kepada 

ketua UPKK UB. 

Setelah disetujui 

Ketua UPKK UB, 

laporan 

diserahkan ke 

rektorat. 

OW: Menjadi 

masukan untuk 

perbaikan ke 

depannya layanan 

publikasi 

informasi 

lowongan kerja , 

untuk sasaran dan 

target kita, 

terutama untuk 

program kerja 

ketua UPKK di 

masa depan. 

OW: Laporan 

diserahkan di 

UPKK UB, 

sedangkan laporan 

untuk rektorat 

diserahkan ke 

bagian PIDK UB 

OW: Laporan 

publikasi 

informasi 

lowongan kerja 

diserahkan dalam 

bentuk excel. 

Laporan mudah 

diubah ke bentuk 

lain jika 

diperlukan. 

OW: Laporan 

diserahkan per 

semesteran atau 

per enam bulan, 

OW: Laporan 

digunakan untuk 

membuat 

perencanaan 

program kerja 

ketua UPKK UB 

tahun ke 

depannya. Kalau 

Fakultas meminta 

laporan tersebut 

perlu ada surat 

pengantar. 

Laporan 

rekrutmen kampus 

OR: Laporan 

diberikan ke 

rektorat setelah 

disetujui oleh 

pimpinan. 

OR: Laporan 

rekrutmen kampus 

dibutuhkan untuk 

perencanaan 

program kerja 

Ketua UPKK UB 

tahun ke 

depannya, untuk 

raker, dan 

akreditasi. 

OR: Laporan 

tersebut 

diserahkan di 

UPKK. Kalau 

untuk laporan 

keuangan acara 

rekrutmen kampus 

diserahkan ke 

lantai 5 rektorat 

UB. 

OR: Laporan 

diserahkan dalam 

bentuk hardfile. 

Laporan mudah 

diubah sesuai 

kebutuhan. 

OR: Biasanya ada 

laporan bulanan 

dan ada laporan 

semester. 

OR: Biasanya di 

bagian evaluasi 

dapat menjadi 

masukan untuk 

penyelenggaraan 

acara selanjutnya. 

Jika laporan perlu 

persetujuan dari 

pimpinan untuk 

ditandatangani, 

langsung kita 

serahkan kepada 

pimpinan. Setelah 

ditandatangani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

170 
 

disimpan sebagai 

arsip. 

Laporan pelatihan OR: Laporan 

diberikan ke 

rektorat setelah 

disetujui oleh 

pimpinan. 

OR: Laporan 

pelatihan 

dibutuhkan untuk 

perencanaan 

program kerja 

Ketua UPKK UB 

tahun ke 

depannya, untuk 

raker, dan 

akreditasi. 

OR: Laporan 

tersebut 

diserahkan di 

UPKK. Kalau 

untuk laporan 

keuangan acara 

pelatihan 

diserahkan ke 

lantai 5 rektorat 

UB. 

OR: Laporan 

diserahkan dalam 

bentuk hardfile. 

Laporan mudah 

diubah sesuai 

kebutuhan. 

OR: Biasanya ada 

laporan bulanan 

dan ada laporan 

semester. 

OR: Biasanya di 

bagian evaluasi 

dapat menjadi 

masukan untuk 

penyelenggaraan 

acara selanjutnya. 

Jika laporan perlu 

persetujuan dari 

pimpinan untuk 

ditandatangani, 

langsung kita 

serahkan kepada 

pimpinan. Setelah 

ditandatangani 

disimpan sebagai 

arsip. 

Laporan job fair BP: Alur 

penyerahan 

laporan mulai dari 

tim rekrutmen, 

kemudian 

diserahkan ke 

koordinator, dari 

koordinator 

diserahkan ke 

ketua UPKK UB, 

oleh ketua UPKK 

BP: Dari kantor 

pusat biasanya 

memberikan form 

kepuasan 

pelanggan yang 

dibagikan kepada 

perusahaan dan 

peserta job fair. 

UPKK sendiri 

juga membuat 

kuesioner yang 

BP: Diserahkan di 

UPKK UB. 

Biasanya 

dikumpulkan ke 

koordinator 

laporan. 

BP: Laporan 

diserahkan dalam 

bentuk hardcopy 

dan  bentuk file 

softcopy. Kita 

menyerahkan 

laporan sesuai 

dengan 

permintaan. 

BP: Sesuai 

dengan waktu 

yang ditentukan. 

Kalau laporan 

bulanan, maka 

diserahkan tiap 

akhir bulan. 

BP: Laporan 

tersebut 

digunakan untuk 

dokumentasi dan 

pertanggung 

jawaban. laporan 

juga diserahkan 

ketika rapat. 

Laporan keuangan 

kegiatan job fair 

langsung 
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UB diserahkan ke 

rektorat. 

dibagikan kepada 

perusahaan. 

diserahkan ke 

bagian keuangan. 

 KTU: Laporan 

yang dibuat oleh 

staff ditujukan 

kepada ketua 

dengan 

persetujuan 

masing-masing 

koordinator 

bidang. 

KTU: Laporan 

yang telah dibuat 

digunakan sebagai 

bahan acuan untuk 

merencanakan 

program-program 

berikutnya. 

KTU: Begitu 

laporan selesai, 

setelah disahkan 

oleh ketua UPKK 

UB, kemudian 

dikirim kepada 

rektor, humas dan 

PIDK di gedung 

rektorat. 

KTU: Staff 

menyerahkan 

masih berbentuk 

bahan berupa 

foto-foto maupun 

data tertulis baik 

softcopy maupun 

hardcopy. Dari 

bentuk laporan 

dapat diubah ke 

bentuk slide 

presentasi, 

menjadi pdf, 

contoh lainnya 

dari bentuk foto 

dapat diubah 

menjadi video 

dengan tambahan 

musik. 

KTU: Ada 

laporan harian, 

mingguan, 

bulanan, dan 

tahunan. 

KTU: Kepala  

bidang 

menggunakan 

laporan untuk 

mengevaluasi 

tugasnya masing-

masing untuk 

perencanaan 

kegiatan 

berikutnya. 

Sedangkan ketua 

UPKK 

menggunakan 

laporan untuk 

merencanakan 

program kerja 

selanjutnya. 

Melalui surat 

pengantar yang 

ditandatangani 

oleh ketua, 

laporan kemudian 

dikirim kepada 

rektor Universitas 

Brawijaya, humas, 

dan PIDK. 

Sumber: Diolah dari Data Primer (2018) 
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Tabel 11. Evaluasi 2 Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web Menggunakan Pendekatan Utility System 

No. Model Pendekatan 

Utility System 

Analisis Kesimpulan 

1. Posession utility Laporan diserahkan pada pihak yang harus menerima keluaran 

sistem, yaitu koordinator tata usaha, koordinator bidang, ketua 

UPKK UB, rektor UB, humas, dan PIDK.  

 

Laporan-laporan diserahkan pada pihak 

yang seharusnya menerima. Oleh karena 

itu, laporan publikasi informasi lowongan 

kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan 

pelatihan, dan laporan job fair memenuhi 

segi posession utility. 

2. Goal utility Laporan publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen 

kampus, laporan pelatihan, dan laporan job fair digunakan sebagai 

bahan acuan untuk merencanakan program-program berikutnya. 

Evaluasi kegiatan pada laporan dapat menjadi masukan agar 

kegiatan atau acara yang dilaksanakan selanjutnya dapat lebih 

baik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Laporan pun dibuat 

berdasarkan data yang ada, sehingga isi laporan dan perhitungan 

dalam laporan menunjukkan hal yang sebenarnya. 

 

Laporan dibuat untuk memenuhi 

kebutuhan pihak pengambil keputusan. 

Oleh karena itu, laporan publikasi 

informasi lowongan kerja, laporan 

rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan 

laporan job fair memenuhi segi goal 

utility. 

3. Place Utility Ruang lingkup distribusi informasi yaitu di UPKK UB dan di 

rekrorat Universitas Brawijaya. Laporan publikasi informasi 

lowongan kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan pelatihan, 

dan laporan job fair didistribusikan dengan cepat ke semua pihak 

yang berwenang menerima laporan, karena ada batas waktu 

penyerahan laporan dan penyelenggaraan acara atau kegiatan 

selanjutnya. 

 

Area distribusi laporan-laporan jelas yaitu 

di wilayah Universitas Brawijaya. Oleh 

karena itu, laporan publikasi informasi 

lowongan kerja, laporan rekrutmen 

kampus, laporan pelatihan, dan laporan job 

fair memenuhi segi place utility. 

4. Form Utility Laporan publikasi informasi lowongan kerja, laporan rekrutmen 

kampus, laporan pelatihan, dan laporan job fair diserahkan dalam 

bentuk softcopy atau hardcopy. Laporan mudah diubah ke bentuk 

Laporan-laporan mudah diubah ke bentuk 

lain sesuai kebutuhan dan mudah disimpan 

baik di komputer maupun lemari arsip. 
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lain jika dibutuhkan, serta mudah disimpan di dalam komputer 

dalam bentuk softcopy dan disimpan di lemari arsip dalam bentuk 

hardcopy. 

 

Oleh karena itu, laporan publikasi 

informasi lowongan kerja, laporan 

rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan 

laporan job fair memenuhi segi form 

utility. 

5. Time Utility Di UPKK UB ada laporan harian, bulanan, semesteran, tahunan, 

dan laporan acara. Laporan diserahkan sesuai waktu yang telah 

ditentukan. Jika ada permintaan mendadak untuk menyerahkan 

laporan, laporan diserahkan. Jika tidak ada permintaan penyerahan 

maka laporan tetap disimpan. 

 

Ada disiplin waktu untuk penyerahan 

laporan. Oleh karena itu, laporan publikasi 

informasi lowongan kerja, laporan 

rekrutmen kampus, laporan pelatihan, dan 

laporan job fair memenuhi segi time utility. 

6. Actualization Utility Laporan digunakan oleh koordinator bidang untuk mengevaluasi 

tugasnya dan untuk merencanakan kegiatan berikutnya. Ketua 

UPKK UB menggunakan laporan untuk membuat program kerja 

selanjutnya. Serta bagian evaluasi pada laporan dijadikan masukan 

untuk peningkatan selanjutnya. Pendistribusian laporan kepada 

ketua UPKK UB diserahkan secara langsung, kepada rektorat 

diserahkan bersama surat pengantar yang ditandatangani oleh 

ketua UPKK UB, jika ada fakultas yang membutuhkan, maka 

perlu ada surat pengantar. 

 

Laporan digunakan untuk merencanakan 

kegiatan selanjutnya, membuat program 

kerja selanjutnya, dan masukan untuk 

peningkatan selanjutnya. Oleh karena itu, 

laporan publikasi informasi lowongan 

kerja, laporan rekrutmen kampus, laporan 

pelatihan, dan laporan job fair memenuhi 

segi actualization utility. 

 
Sumber: Diolah dari data primer (2018) 
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b. Evaluasi Menggunakan Kriteria Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web UPKK UB 

1) Membantu pelamar mendapatkan informasi lowongan kerja 

Pelamar mendapatkan informasi lowongan kerja dari perusahaan melalui 

website UPKK UB. Berikut merupakan hasil wawancara dan tampilan informasi 

lowongan kerja yang dipublikasikan di website UPKK UB: 

P: “Untuk mencari informasi lowongan kerja.” 

E: “Untuk mencari informasi lowongan kerja dan mendaftar kerja.” 

R: “Untuk mencari informasi lowongan kerja yang sesuai dengan bidang 

pendidikan Saya.” 

RF: “Untuk melihat informasi lowongan kerja, informasi seminar, dan 

sesekali membaca berita yang terdapat di website UPKK UB.” 

G: “Untuk mencari informasi lowongan kerja yang tersedia dari perusahaan 

dan mencari informasi tentang job fair yang akan diselenggarakan oleh 

pihak UB.” 

 

Melalui website UPKK UB, selain untuk mendapatkan informasi lowongan kerja, 

pengunjung website atau pelamar juga mencari informasi seminar, informasi job 

fair, dan berita. 

Selain menampilkan informasi lowongan kerja dari perusahaan, website 

UPKK UB juga menampilkan informasi job fair; undangan seleksi, tes dan 

interview; informasi Booth Camp, informasi seminar, informasi pelatihan, dll. 

Ada agenda yang mengarah pada jadwal rekrutmen kampus dan ada berita yang 

mengarah pada event seperti job fair dan seminar. Berikut merupakan hasil 

wawancaranya: 

OW: “Selain informasi lowongan kerja, informasi yang diposting adalah 

berita, seperti berita seminar dan agenda. Agenda lebih mengarah pada 

jadwal rekrutmen kampus, sedangkan berita lebih ke arah event seperti job 

fair dan seminar.” 
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OMS: “Informasi Job Fair, undangan seleksi, tes, dan interview dari 

perusahaan, serta informasi Booth Camp Akselerasi Inovasi, informasi 

seminar, pelatihan, dan peserta tes yang lolos.” 

 

Berdasarkan analisis di atas diketahui bahwa sistem informasi lowongan kerja 

berbasis web di UPKK UB dapat membantu pelamar untuk mendapatkan 

informasi lowongan kerja dari perusahaan. 

 

2) Menyediakan editor untuk perusahaan 

Setelah perusahaan terdaftar sebagai member, maka UPKK UB mengirimkan 

username dan password ke perusahaan melalui email. Setelah log in di website, 

perusahaan dapat mengedit profil perusahaan. Perusahaan juga dapat memasukkan 

informasi lowongan melalui website. Tapi untuk menampilkannya, harus ada 

verifikasi dari UPKK. Berikut hasil wawancara dengan OW,  

“Bisa, UPKK mengirimkan username dan password ke perusahaan melalui 

email. Setelah log in di website, perusahaan dapat mengedit profil 

perusahaan, bahkan perusahaan juga bisa memasukkan informasi lowongan 

melalui website, tapi untuk menampilkan di website, harus ada verifikasi dari 

kita. Jadi perusahaan tidak bisa langsung memasang iklan lowongan, 

filternya tetap dari kita.” 

 

Gambar 42 merupakan tampilan form pendaftaran perusahaan. Perusahaan 

dapat mengisi sendiri. Namun, karena operator website membutuhkan hardcopy 

profil perusahaan, biasanya perusahaan mengirim hardcopy. Kemudian operator 

website menginput data perusahaan pada form registrasi perusahaan. Berikut 

merupakan hasil wawancara dengan OW,  

“Sebenarnya perusahaan bisa mengisi sendiri, tapi karena saya butuh 

hardcopy profil perusahaan, biasanya perusahaan mengirim hardcopy lalu 

saya yang input di website.” 
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Berdasarkan analisis di atas diketahui bahwa sistem informasi lowongan kerja 

berbasis web di UPKK UB menyediakan editor bagi perusahaan untuk mengedit 

profil perusahaan. Perusahaan juga dapat memasukkan informasi lowongan kerja 

di website. 

 

 

Gambar 37. Form Registrasi Perusahaan 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

3) Memberikan detail informasi mengenai lowongan pekerjaan yang 

tersedia 

Informasi lowongan kerja yang dipublikasikan di website UPKK UB antara 

lain berisi informasi nama perusahaan, posisi yang tersedia, tanggal terbit iklan 
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lowongan kerja, batas pengiriman lamaran, jumlah posisi yang ditawarkan, 

informasi perusahaan, persyaratan bagi pelamar, serta cara pengiriman lamaran. 

Berikut merupakan salah satu contoh detail informasi lowongan kerja yang 

ditampilkan di website UPKK UB: 

 

 

Gambar 38. Detail Lowongan Website UPKK UB 

Sumber: upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 4 April 2018) 

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa sistem informasi lowongan 

kerja berbasis web di UPKK UB memberikan informasi detail pada iklan 

lowongan kerja yang dipublikasikan di website. Detail informasi yang diberikan 

yaitu informasi mengenai perusahaan, deskripsi pekerjaan, persyaratan lamaran, 

informasi tanggal terbit dan tanggal penutupan lamaran, serta cara pengajuan 

lamaran. 
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4) Menyediakan form bagi pelamar untuk melakukan registrasi 

Tidak ada prosedur tertentu bagi pelamar untuk menggunakan website UPKK 

UB, karena sistem informasi lowongan kerja berbasis web di UPKK UB belum 

memiliki layanan member bagi pelamar, sehigga pendaftaran lamaran dibuka 

untuk umum. Pelamar dapat mengajukan lamaran melalui form rekrutmen yang 

sudah disediakan di website. Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

OW: “Tidak ada prosedur tertentu bagi pelamar, karena sistem informasi 

lowongan kerja berbasis web UPKK UB belum memiliki layanan member, 

sehingga pendaftaran lamaran melalui website dibuka untuk umum. 

Tergantung dari perusahaan bahwa informasi lowongan kerja tersebut 

khusus UB atau tidak.” 

OMS: “Proses pelamar mengajukan lamarannya sesuai ketentuan dan 

permintaan perusahaan. Jika perusahaan menginginkan collecting data oleh 

UPKK, maka pelamar dapat mengajukan lamarannya melalui form 

rekrutmen yang sudah disediakan di website. Jika terjadi hal yang 

sebaliknya, maka pelamar dapat mengajukan lamaran melalui alamat email 

yang disediakan oleh perusahaan atau melalui sistem rekrutmen perusahaan 

yang bersangkutan.” 

BP: “Kita tidak memungut biaya kepada pelamar yang mengajukan lamaran 

melalui website UPKK UB. Pendaftaran lamaran terbuka untuk umum, jadi 

siapapun bisa mendaftar.” 

 

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa sistem informasi lowongan 

kerja berbasis web tidak menyediakan form bagi pelamar untuk melakukan 

registrasi jika ingin menggunakan website karena belum ada menu member bagi 

pelamar. Pelamar dapat mengajukan lamaran melalui website tanpa dipungut 

biaya. Pendaftaran terbuka untuk umum dan pengajuan lamaran sesuai dengan 

permintaan perusahaan. 
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5) Mengizinkan pelamar untuk mencari pekerjaan dan mengajukan 

lamaran 

Pendaftaran lamaran melalui UPKK UB terbuka untuk umum, siapapun bisa 

mendaftar. Proses pengajuan lamaran sesuai ketentuan dan permintaan dari 

perusahaan. Jika perusahaan meminta collecting data dilakukan oleh UPKK UB, 

maka pelamar dapat mengajukan lamaran melalui form rekrutmen online yang 

disediakan di website. Jika tidak, maka pelamar dapat mengajukan lamaran 

melalui alamat email yang disediakan oleh perusahaan atau melalui sistem 

rekrutmen perusahaan yang bersangkutan. Daftar iklan lowongan kerja yang 

ditampilkan di website UPKK UB dapat dilihat pada gambar 25. Berikut 

merupakan form yang diisi pelamar ketika mengajukan lamaran melalui website 

UPKK UB: 

 

 

Gambar 39. Form Pendaftaran Pelamar Step 1 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 
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Gambar 40. Form Pendaftaran Pelamar Step 2 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

 

Gambar 41. Form Pendaftaran Pelamar Step 3 

Sumber: http://upkk.ub.ac.id/ (diakses pada 29 Maret 2018) 

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa pelamar dapat mencari 

pekerjaan yang diminati dan mendaftarkan diri pada lowongan pekerjaan yang 

dipilih. Pengajuan lamaran sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Jika 
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collecting data dilakukan oleh UPKK UB, maka pelamar dapat mengajukan 

lamaran melalui form rekrutmen online yang sudah disediakan. Jika tidak maka 

lamaran diajukan melalui email atau sistem rekrutmen perusahaan. 

 

6) Menjadi perantara bagi perusahaan dan pelamar 

Pihak yang menyeleksi lamaran adalah tim rekrutmen. Data pelamar yang 

masuk diseleksi sesuai persyaratan dari perusahaan. Lamaran yang lolos seleksi 

dikirimkan ke perusahaan melalui email. Laporan hasil seleksi dikirim sesuai 

permintaan perusahaan bisa dikirim seminggu sekali hingga tanggal pengiklanan 

lowongan habis atau baru dikirim setelah tanggal pengiklanan lowongan habis. 

Berikut merupakan hasil wawancaranya: 

OR: Jika perusahaan ingin collecting data dilakukan oleh UPKK UB sesuai 

kualifikasi yang ditentukan perusahaan, maka laporan tersebut akan dikirim 

melalui email. Laporan tersebut pun juga dikirim sesuai permintaan dari 

perusahaan bisa seminggu sekali hingga tanggal pengiklanan lowongan 

habis atau laporan baru dikirim setelah tanggal pengiklanan lowongan 

habis. Dari data yang masuk, kemudian diseleksi sesuai dengan persyaratan 

dari perusahaan. Lamaran yang lolos seleksi dikirimkan ke perusahaan. Jika 

perusahaan ingin melakukan rekrutmen di UPKK UB, nama-nama pelamar 

yang lolos diumumkan melalui website. 

OW: Pihak yang menyortir lamaran melalui website adalah tim rekrutmen. 

Biasanya ada yang mengajukan lamaran meskipun tidak memenuhi 

persyaratan, sehingga data lamaran tersebut perlu disaring sebelum 

diberikan kepada perusahaan. Operator website hanya posting informasi 

lowongan kerja sesuai dengan permintaan perusahaan. 

 

Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa sistem informasi lowongan 

kerja berbasis web di UPKK UB merupakan perantara bagi perusahaan dan 

pelamar. Data pelamar yang masuk ke UPKK UB diseleksi oleh tim rekrutmen 

sesuai dengan persyaratan dari perusahaan. Laporan hasil seleksi dikirim ke 

perusahaan sesuai permintaan perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 
 

Tabel 12. Evaluasi Menggunakan Teori Kriteria Sistem Informasi Berbasis Web 

No. Kriteria Terpenuhi Keterangan 

Ya Tidak 

1. Membantu 

pelamar 

mendapatkan 

informasi 

lowongan kerja. 

√  Pelamar mendapatkan informasi lowongan kerja 

dari perusahaan melalui website UPKK UB. Selain 

untuk mendapatkan informasi lowongan kerja, 

pengunjung website atau pelamar juga mencari 

informasi seminar, informasi job fair, dan berita. 

2. Menyediakan 

editor untuk 

perusahaan. 

√  Setelah perusahaan terdaftar sebagai member, maka 

UPKK UB mengirimkan username dan password 

ke perusahaan melalui email. Setelah log in di 

website, perusahaan dapat mengedit profil 

perusahaan. Perusahaan juga dapat memasukkan 

informasi lowongan melalui website. 

3. Memberikan 

detail informasi 

mengenai 

lowongan 

pekerjaan yang 

tersedia. 

√  Informasi lowongan kerja yang dipublikasikan di 

website UPKK UB antara lain berisi informasi 

nama perusahaan, posisi yang tersedia, tanggal 

terbit iklan lowongan kerja, batas pengiriman 

lamaran, jumlah posisi yang ditawarkan, informasi 

perusahaan, persyaratan bagi pelamar, serta cara 

pengiriman lamaran. 

4. Menyediakan 

form bagi 

pelamar untuk 

melakukan 

registrasi. 

 √ Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB tidak menyediakan form bagi pelamar 

untuk melakukan registrasi jika ingin 

menggunakan website karena belum ada menu 

member bagi pelamar. Pelamar dapat mengajukan 

lamaran melalui website tanpa dipungut biaya. 

Pendaftaran terbuka untuk umum dan pengajuan 

lamaran sesuai dengan permintaan perusahaan. 

5. Mengizinkan 

pelamar untuk 

mencari 

pekerjaan dan 

mengajukan 

lamaran. 

√  Pelamar dapat mencari pekerjaan yang diminati 

dan mendaftarkan diri pada lowongan pekerjaan 

yang dipilih. Pengajuan lamaran sesuai dengan 

permintaan dari perusahaan. Jika collecting data 

dilakukan oleh UPKK UB, maka pelamar dapat 

mengajukan lamaran melalui form rekrutmen 

online yang sudah disediakan. Jika tidak maka 

lamaran diajukan melalui email atau sistem 

rekrutmen perusahaan. 

6. Menjadi 

perantara bagi 

perusahaan dan 

pelamar. 

√  Pihak yang menyeleksi lamaran adalah tim 

rekrutmen. Data pelamar yang masuk diseleksi 

sesuai persyaratan dari perusahaan. Lamaran yang 

lolos seleksi dikirimkan ke perusahaan melalui 

email. Laporan hasil seleksi dikirim sesuai 

permintaan perusahaan bisa dikirim seminggu 

sekali hingga tanggal pengiklanan lowongan habis 

atau baru dikirim setelah tanggal pengiklanan 

lowongan habis. 

 

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2018 
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3. Analisis dan Pembahasan 

a. Gambaran Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web di UPKK UB 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web adalah sistem yang 

digunakan secara online melalui website untuk menginformasikan lowongan kerja 

dan rekrutmen sehingga membantu dan memudahkan pelamar untuk mendapatkan 

informasi lowongan kerja dan mengirimkan lamarannya pada lowongan kerja 

yang dituju. Definisi mengenai Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

pada penelitian ini senada dengan teori yang diungkapkan oleh Wahyumardi 

(2010), Naskah (2011) dan Kusmiati (2015) bahwa Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web adalah sistem yang dapat mempermudah dan membantu 

pelamar dalam mencari dan mendapatkan informasi lowongan kerja. Yudiawan 

(2010) juga mengungkapkan bahwa Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web merupakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet menggunakan web 

browser. 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB juga 

menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi lowongan kerja, 

kegiatan seminar, dan pelatihan. Sementara itu, belum ada teori yang 

menggunakan fungsi media sosial dalam Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web baik itu dari tinjauan empiris maupun tinjauan teoritis. Pengguna 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB terdiri dari 

perusahaan, pelamar, operator, dan visitor. Nugroho & Nugroho (2012) 

mengungkapkan bahwa pengguna Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 
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Web terdiri dari admin (administrator), anggota (member), dan pengunjung 

umum (visitor). Menurut Naskah (2011), pengguna Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web terdiri dari guest, anggota pemberi kerja, anggota pencari 

kerja, dan administrator. Kusmiati (2015) dan Maiyana (2017) mengungkapkan 

dalam penelitiannya bahwa pengguna Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web adalah admin, pencari kerja, dan perusahaan. 

Agar informasi lowongan kerja dapat di-posting oleh operator website, salah 

satu prosedur yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengirimkan 

bukti pembayaran untuk publikasi informasi lowongan kerja. Kondisi tersebut 

sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mansourvar (2011) bahwa beberapa job 

portal mengenakan biaya kepada perusahaan untuk mengiklankan informasi 

lowongan kerja. Pengguna yang bertugas mengelola dan mengatur data-data yang 

akan ditampilkan di halaman website pada Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web di UPKK UB adalah operator website. Namun, operator website 

tidak memiliki kewenangan untuk edit, update, dan hapus data pada database. 

Sementara itu, menurut Nugroho & Nugroho (2012), pengguna yang bertugas 

untuk mengatur dan mengelola data yang akan ditampilkan di website adalah 

admin (administrator) dan Naskah (2011) mengungkapkan bahwa administrator 

berhak untuk melakukan edit, update, dan hapus data pada database. Nugroho & 

Nugroho (2012) dan Naskah (2011) memiliki pendapat yang sama bahwa 

administrator diberikan hak akses secara penuh terhadap sistem. Berdasarkan 

hasil penelitian diketahui bahwa UPKK UB bekerjasama dengan TIK UB dalam 

menjalankan Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. TIK UB 
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merancang dan mengelola website yang digunakan oleh UPKK UB. Database 

Sistem pun juga dikelola oleh TIK UB yang hanya dapat diakses oleh admin IT 

UPKK UB. Tugas pokok admin IT adalah mengurus segala kegiatan administrasi 

dan IT yang berhubungan dengan pelacakan alumni / Tracer Study, sedangkan 

pada Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web admin IT bertugas sebagai 

operator media sosial. Mengacu pada pendapat Nugroho & Nugroho (2012) dan 

Naskah (2011) bahwa administrator merupakan pengguna yang diberikan hak 

akses terhadap sistem, maka perlu ada administrator untuk Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa data seleksi lamaran diberikan 

kepada perusahaan oleh operator rekrutmen kampus. Sementara itu, rancangan 

Kusmiati (2015) dan Putri & Lubis (2017) menunjukkan bahwa perusahaan 

memperoleh data seleksi lamaran dengan mengakses Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web. Maiyana (2017) juga mengungkapkan bahwa aktivitas 

perusahaan dalam Aplikasi Media Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

rancangannya terdiri dari login, input data perusahaan, edit data perusahaan, hapus 

data perusahaan, dan menerima data calon pekerja. Penyampaian hasil seleksi 

lamaran melalui operator rekrutmen menunjukkan bahwa masih terdapat 

kekurangan pada Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

karena Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB belum 

memberikan fasilitas kepada perusahaan untuk mendapatkan hasil seleksi 

lamaran. 
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b. Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

di UPKK UB 

Pada penelitian ini, dimensi output yang dievaluasi adalah laporan layanan 

UPKK UB. Dasar pemilihan dimensi evaluasi adalah teori dari Falahah & 

Rijayana pada Jurnal Ilmiah Kursor (2011), laporan layanan yang dihasilkan 

mengacu pada jenis layanan UPKK UB yang diinformasikan pada menu layanan 

website UPKK UB. Hasil evaluasi menggunakan pendekatan Utility System pada 

dimensi layanan yaitu bahwa keluaran sistem menentukan respon terhadap suatu 

kejadian. Pada penelitian ini laporan digunakan oleh koordinator bidang untuk 

mengevaluasi tugasnya dan untuk merencanakan kegiatan berikutnya. Ketua 

UPKK UB menggunakan laporan untuk membuat program kerja selanjutnya. 

Serta bagian evaluasi pada laporan dijadikan masukan untuk peningkatan 

selanjutnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa output dimensi layanan 

menentukan respon terhadap suatu kejadian yaitu untuk merencanakan kegiatan 

berikutnya, untuk membuat program kerja selanjutnya, dan dijadikan masukan 

untuk peningkatan selanjutnya. 

Menggunakan Pendekatan Utility System, diketahui bahwa output Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web sudah digunakan secara efektif. 

Laporan-laporan diserahkan pada pihak yang seharusnya menerima; laporan-

laporan dibuat untuk memenuhi kebutuhan pihak pengambil keputusan; area 

distribusi laporan-laporan jelas yaitu di wilayah Universitas Brawijaya; laporan-

laporan mudah diubah ke bentuk lain sesuai kebutuhan dan mudah disimpan baik 

di komputer maupun lemari arsip; ada disiplin waktu penyerahan laporan; dan 
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laporan digunakan untuk merencanakan kegiatan selanjutnya, membuat program 

kerja selanjutnya, dan masukan untuk peningkatan selanjutnya. Akan tetapi, pada 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB, output dihasilkan 

secara manual oleh staff. Sementara itu, menurut Wahyumardi (2010) data-data 

yang diproses dalam sistem dapat menghasilkan laporan data mahasiswa, laporan 

data perusahaan, laporan data dosen, laporan data alumni, laporan data lowongan 

kerja, dan laporan data CV. Teori yang diungkapkan oleh Wahyumardi (2010) 

menjelaskan bahwa laporan dapat dihasilkan oleh sistem. Selain itu, rancangan 

sistem dari Kusmiati (2015) pun juga menunjukkan bahwa laporan dihasilkan oleh 

sistem. Laporan yang masih dihasilkan secara manual merupakan salah satu 

kekurangan dari Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB. 

Menggunakan teori kriteria Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

menurut Prameswara dan Christianti (2013), diketahui bahwa ada satu kriteria 

yang belum dipenuhi oleh Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB yaitu tidak menyediakan form bagi pelamar untuk melakukan 

registrasi jika ingin menggunakan website. Pada Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web di UPKK UB, layanan member hanya diperuntukkan bagi 

perusahaan, layanan member untuk pelamar masih belum ada. Sementara itu, 

beberapa teori dan penelitian terdahulu memberikan layanan member bagi pencari 

kerja, di antaranya: Naskah (2011); Nugroho & Nugroho (2012); Kusmiati 

(2015); dan Pasaribu & Rahayu (2015). Maiyana (2017) mengungkapkan bahwa 

setelah melakukan registrasi, pencari kerja dapat melihat informasi lowongan 

kerja dan melamar pekerjaan. Naskah (2011) dan Pasaribu & Rahayu (2017) 
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mengungkapkan bahwa pencari kerja yang telah terdaftar dapat mengirim lamaran 

kerja ke perusahaan dan mendapatkan pemberitahuan informasi lowongan kerja 

melalui email. 

 

4. Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web di UPKK UB 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB telah berhasil 

diimplementasikan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam implementasi 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB. Kekurangan 

dalam implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK 

UB, yaitu sebagai berikut: tidak adanya administrator yang memiliki hak akses 

penuh terhadap sistem; Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB belum memberikan fasilitas kepada perusahaan untuk mendapatkan 

hasil seleksi lamaran, output Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

masih dihasilkan secara manual oleh staff UPKK UB; dan Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB belum menyediakan layanan 

member bagi pencari kerja/pelamar. 
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BAB V 
 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Sistem Informasi 

Berbasis Web di UPKK UB, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.      Sistem informasi lowongan kerja berbasis web di UPKK UB adalah sistem 

yang digunakan secara online melalui website untuk menginformasikan 

lowongan kerja dan rekrutmen sehingga membantu dan memudahkan 

pelamar untuk mendapatkan informasi lowongan kerja dan mengirimkan 

lamarannya pada lowongan kerja yang dituju. 

     Pengguna Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB 

terdiri dari: Perusahaan, sebagai pihak yang memiliki kebutuhan untuk 

menginformasikan lowongan kerja; Pelamar, sebagai pihak yang 

membutuhkan informasi lowongan kerja; Operator,  sebagai pihak yang 

menjalankan Sistem Informasi Lowongan Kerja; dan Visitor, yaitu 

pengunjung umum website UPKK UB. 

     Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web di UPKK UB sudah berjalan cukup baik. UPKK UB 

bekerjasama dengan TIK UB untuk pengelolaan website dan database. Media 

penyampaian informasi lowongan kerja tidak hanya website, informasi juga 

disampaikan melalui papan informasi dan media sosial. Namun, terdapat 

kendala yaitu ketika TIK melakukan maintenance, maka jaringan di UPKK
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UB putus. Adanya masalah pada server membuat informasi lowongan kerja 

pada website tidak dapat diakses. Kendala lainya adalah terjadinya listrik mati 

dan gangguan jaringan internet. 

2.      Hasil evaluasi menggunakan pendekatan Utility System menunjukkan 

bahwa Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web telah berhasil 

diimplementasikan di UPKK UB. Output Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web dapat menjadi masukan agar kegiatan yang dilaksanakan di 

masa yang akan datang dapat lebih baik lagi dan dapat ditingkatkan lagi. 

Output Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web dapat menjadi 

masukan bagi Ketua UPKK UB untuk merencanakan program kerja 

selanjutnya. Kepala bidang menggunakan output Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web untuk mengevaluasi tugasnya masing-masing untuk 

membuat rencana kegiatan berikutnya. 

     Hasil evaluasi menggunakan teori Kriteria Sistem Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Web menurut Prameswara &  Christianti (2013) menunjukkan 

bahwa Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB tidak 

menyediakan form bagi pelamar untuk melakukan registrasi jika ingin 

menggunakan website dan mengajukan lamaran. Tidak ada prosedur tertentu 

bagi pelamar untuk menggunakan website UPKK UB, karena sistem 

informasi lowongan kerja berbasis web di UPKK UB belum memiliki 

layanan member bagi pelamar, sehingga pendaftaran lamaran dibuka untuk 

umum. Pelamar dapat mengajukan lamaran melalui form rekrutmen yang 

sudah disediakan di website. Namun, proses pengajuan lamaran pun 
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tergantung pada permintaan dari perusahaan. Tidak semua informasi 

lowongan kerja menyediakan form rekrutmen online. Perusahaan yang tidak 

menginginkan collecting data dilakukan oleh UPKK UB meminta pelamar 

mengirim berkas lamaran ke alamat email perusahaan atau ke sistem 

informasi rekrutmen online milik perusahaan. 

     Berdasarkan analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB telah berhasil 

diimplementasikan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam implementasi 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB. Kekurangan 

dalam implementasi Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB, yaitu sebagai berikut: tidak adanya administrator yang memiliki 

hak akses penuh terhadap sistem; Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis 

Web di UPKK UB belum memberikan fasilitas kepada perusahaan untuk 

mendapatkan hasil seleksi lamaran, output Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web masih dihasilkan secara manual oleh staff UPKK UB; dan 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB belum 

menyediakan layanan member bagi pencari kerja/pelamar. 
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B. Saran 

Keterbatasan penelitian ini yaitu subjek penelitian lebih difokuskan pada 

pihak internal UPKK UB, penelitian dilakukan untuk mengevaluasi implementasi 

Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB, dan pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, peneliti 

memberikan saran bagi UPKK UB dan bagi penelitian selanjutnya berdasarkan 

hasil penelitian, analisis dan pembahasan, serta keterbatasan penelitian. 

 

Bagi UPKK UB: 

1. Kerjasama dengan TIK UB memang menguntungkan bagi UPKK UB. Akan 

tetapi, hal tersebut menunjukkan bahwa UPKK UB belum mampu untuk 

mengelola Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. Oleh karena itu, 

diharapkan UPKK UB memiliki admin IT khusus untuk Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web dan memberikan pelatihan kepada operator 

sistem mengenai Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web. 

2. UPKK UB menginformasikan kegiatan job fair yang akan dilaksanakan pada 

menu pendaftaran job fair yang hanya muncul ketika ada kegiatan job fair 

dan hilang setelah menyelesaikan kegiatan job fair. Di website, UPKK UB 

sudah memiliki sub menu job fair pada layanan job fair yang berisi informasi 

berupa daftar aktivitas job fair yang telah diselenggarakan oleh UPKK UB. 

Sebaiknya UPKK UB juga lebih memanfaatkan sub menu job fair untuk 

menginformasikan kegiatan job fair yang akan diselenggarakan. 

3. UPKK UB dapat membuat Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web 

yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan, dan 
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lembaga lain agar memudahkan dalam menyalurkan alumni Universitas 

Brawijaya ke dunia kerja. Melalui sistem tersebut, diharapkan Kementerian 

Ketenagakerjaan dapat mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang perlu 

untuk disalurkan ke perusahaan. 

 

Bagi penelitian selanjutnya: 

1. Peneliti selanjutnya dapat merancang Sistem Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Web untuk UPKK UB dengan memberikan fasilitas member, 

penyampaian hasil seleksi lamaran kepada perusahaan melalui Sistem 

Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web, dan output dapat dihasilkan secara 

otomatis melalui data-data yang telah diproses dalam sistem. 

2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian menggunakan metode 

kuantitatif atau metode campuran untuk melakukan evaluasi Sistem Informasi 

Lowongan Kerja Berbasis Web di UPKK UB, dengan subjek penelitian 

merupakan pengguna Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web di 

UPKK UB yaitu operator, perusahaan, pelamar dan pengunjung umum. 
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