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BAB II  

STUDI LITERATUR 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian terkait tentang pusat karier berbasis web yang mejelaskan proses 

pengembangan, dan pengujian yang dilakukan serta teknologi yang dipakai akan 

menjadi rujukan dalam penelitian ini berupa jurnal terkait sepuluh tahun terakhir 

yang akan digunakan sebagai bahan referensi dalam pengerjaan penelitian ini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyumardi pada tahun 2013[2] dengan 

judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Lowongan Kerja UIN Karier 

(studi aksus program studi Sistem Informasi). Dalam pengembangan sistemnya, 

menggunakan metodologi pengembangan sistem RAD (Rapid Aplication               

Development) dengan UML (Unified Modeling Language) sebagai tools. Sistem 

yang dibuat adalah sistem yang dapat menyediakan informasi tentang lowongan 

pekerjaan untuk lulusan dalam membantu dalam mencari lowongan pekerjaan.   

Sistem yang dibuat meliputi menerima masukkan data seperti data dosen,               

mahasiswa, alumni, perusahaan, cv, lowongan kerja, dan berita, serta memproses 

pengiriman data cv pelamar ke alamat email yang menyediakan lowongan kerja. 

Kemudian dalam proses pengujian yang dilakukan penelitian ini menggunakan 

Black box testing. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Adi Purnomo pada tahun 2014[3] 

dengan judul Sistem Informasi Bursa Kerja di Pusat Karier dan Pelacakan Alumni 

Universitas Muria Kudus Berbasis Web, sistem yang di rancang oleh Bayu 

menggunakan pemodelan OOAD dan dikembangkan menggunakan bahasa        

pemrograman PHP. Data-data yang digunakan di dalam sistem meliputi data 

alumni, data perusahaan, data lowongan kerja. Sedangkan proses yang terjadi di 

dalam sistem adalah kirim lamaran, sehingga menghasilkan sebuah informasi 

mengenai hasil seleksi lamaran pekerjaan. Prosesnya dimulai dari Perusahaan 

menginformasikan adanya lowongan pekerjaan ke dalam sistem, kemudian alumni 
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dapat melihat daftar lowongan pekerjaan sesuai dengan program studi atau              

kemampuan yang dimiliki. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Baptista S.A.I pada tahun 

2016[4] dengan judul Pembangunan Aplikasi Penyedia Informasi Lowongan Kerja 

Berbasis Desktop, dalam pengembangan sistem menggunakan alat Microsoft      

Visual Studio dengan bahasa pemrograman C# serta menggunakan SQL Server      

Management Studio sebagai DBMS dengan fitur yang dapat mengirimkan               

informasi lowongan kerja kepada pencari kerja melalui email dan juga dapat      

mencocokan kriteria lowongan kerja dangan kulaifikasi yang dimiliki oleh pencari 

kerja. Kemudian agar sistem berjalan dengan baik penelitian ini menggunakan   

pengujian fungsionalitas sistem yang dibuat.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ferry lesmana pada tahun 2016[5] 

dengan judul Sistem informasi lowongan pekerjaan dan pelacakan alumni berbasis 

web. Sistem yang dibangun olehnya adalah menggunakan metodologi Waterfall 

(Object Oriented Analysis Design), dengan menggunakan bahasa PHP sedangkan 

database menggunakan MySQL dan menggunakan bahasa Javascript agar dapat 

memberikan informasi secara real - time. Keunggulan sistem ini memudahkan 

alumni dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan dan memudahkan pihak 

fakultas dalam mendapatkan data keberadaan alumni. Dalam proses pengujian     

sistem ini menggunakan teknik black box testing dan user accepted testing. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Togu Christian S. pada tahun 2017[6] 

dengan judul Sistem Informasi Bursa Lowongan Kerja Alumni Universitas        

Lampung Berbasis SMS Gateway. Dalam pengembangan sistem menggunakan 

metodologi waterfall dan sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP, 

MySql sebagai database, dan GAMMU sebagai aplikasi layanan SMS Gateway. 

Pada sistem ini hanya dapat digunakan oleh administrator yang melakukan           

pengisian data alumni dan informasi lowongan kerja yang dikirimkan kepada 

alumni melalui media SMS. Sebelum informasi lowongan yang dikirimkan oleh 

sistem, terlebih dahulu dilakukan proses filterisasi pendidikan, jurusan, dan IPK 

alumni dalam melakukan pengiriman lowongan. Alumni juga dapat melakukan 

pendaftaran dan berhenti untuk menerima informasi lowongan pekerjaan melalui 
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SMS dengan format tertentu ke nomor kontak yang digunakan pada sistem. Dalam 

penelitian ini menggunakan pengujian dengan teknik blackbox testing. 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Afif Cahyo Nugroho pada tahun 2017[7] 

dengan judul Sistem Informasi Career Development Center Berbasis web. Dalam 

pembuatan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan 

MySql untuk database. Metodologi yang digunakan dalam merancang sistem ini 

menggunakan metodologi prototipe. UML diagram digunakan untuk                    

mempermudah dalam merancang sistem. Pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian ini hanya pengujian fungsionalitas dari system yang dibuat. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Asmita Triamalia pada tahun 2017[8] 

dengan judul Rancang Bangun Portal Ketenagakerjaan Berbasis Web (Studi Kasus 

PT.Bintang Internasional). Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif dengan metodologi waterfall. Adapun tools yang digunakan   

untuk merancang sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) dan 

tools untuk merancang basis data memakai ERD (Entity Relationalship Diagram). 

Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai menggunakan PHP dan MySQL 

serta pengujian sistem menggunakan teknik Black Box testing. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ilham Anasruloh pada tahun 2018[9] 

dengan judul Sistem Informasi Bursa Kerja Online Berbasis Web di SMK             

Muhammdiyah 1 Bambanglipuro. Penelitian ini merupakan penelitian 

menggunakan teknik Research & Development (R&D) dengan metode          

pengembangan system Waterfall, kemudian pada sistem ini terdapat fitur               

manajemen informasi lowongan kerja untuk menampilkan informasi lowongan 

kerja kepada siswa dan alumni, manajemen industri untuk membuat profil industri 

yang dapat dikenal siswa, manajemen kategori lowongan, dan formulir yang dapat 

di unduh langsung oleh siswa melalui sistem. Selanjutnya untuk mengetahui kuali-

tas sistem ini maka dilakukan pengujian berdasarkan uji dengan standar ISO/IEC 

25010 dengan instrumen pengujian functional suitability, performance efficiency, 

usability, reliability, dan maintainability. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Alvisyahrin pada tahun 2018[10] dengan 

judul Pengembangan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis website dengan 
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menggunakan metode Extreme Programming. dalam penelitian ini menggunakan 

metodologi Extreme Programming sebagai model pengembangan sistem. Extreme 

Programming memiliki alur proses yang sederhana, runtut, cepat, mengedepankan 

komunikasi yang intens dengan pelanggan dan mudah menyesuaikan perubahan 

kebutuhan. Dalam proses pengembangan sistem penelitian ini menggunakan Ba-

hasa pemrograman PHP dan MySQL untuk datasbase. Aplikasi lowongan kerja 

yang telah dibangun memiliki fitur – fitur untuk digunakan sebagai alat mencari        

pekerjaan, pengguna dapat mencari lowongan yang sesuai keinginan mereka dan 

bisa langsung melamarnya dengan cara mendaftarkan diri sebagai member terlebih 

dahulu dalam sistem, pada bagian administrator juga memiliki kemampuan untuk 

mengelola data perusahaan, lowongan, member dan pelamar, dan pada bagian       

perusahaan juga memiliki kemampuan untuk mengelola data lowongan dan juga 

data pelamar. Sistem ini berhasil membantu pencari kerja dan perusahaan dalam 

berbagi informasi dan mencari lowongan pekerjaan. Hasil uji validasi dan kepuasan 

pengguna yang dilakukan kepada 10 responden menunjukkan bahwa hampir semua 

responden dapat menerima sistem ini. 

Beberapa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai metode, 

fitur, penggunaan teknologi dan hasil yang beragam yang berguna sebagai acuan 

pada penelitian selanjutnya. Hasil tersebut mempunyai ringkasan yang tercantum 

pada Tabel 1: 
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Tabel 1 Ringkasan Penelitian Terkait 

No. Nama, Tahun Judul Isi Bahasa Pem-

rograman 

Fitur 

1 Wahyumardi, 

2010 [2] 

Analisa dan 

Perancangan Sistem 

Informasi Lowongan 

kerja UIN KARIER. 

Peneliti membuat aplikasi yang 

dapat menyediakan informasi 

tentang lowongan pekerjaan   

untuk lulusan dalam membantu 

dalam mencari lowongan peker-

jaan. 

PHP dan             

database MySql 

Secara garis besar sistem ini meliputi 

menerima masukkan data seperti data dosen,           

mahasiswa, alumni, perusahaan, CV,   

lowongan kerja, dan berita, serta memproses 

pengiriman data CV pelamar ke alamat         

e-mail yang menyediakan lowongan kerja 

2 Bayu Adi 

Purnomo,2014[3] 

Sistem Informasi 

Bursa Kerja di Pusat 

Karier dan Pelacakan 

Alumni Universitas 

Muria Kudus Berbasis 

Web. 

Peneliti Membuat sistem ini ber-

tujuan membantu alumni      un-

tuk mendapatkan pekerjaan dari 

bursa kerja alumni           Univer-

sitas Muria Kudus. 

PHP Sistem ini memiliki fitur kirim lamaran,      

sehingga menghasilkan sebuah informasi 

mengenai hasil seleksi lamaran pekerjaan. 

Proses ini dimulai dari Perusahaan 

menginformasikan adanya lowongan    

pekerjaan ke dalam sistem, kemudian alumni 

dapat melihat daftar lowongan pekerjaan 

sesuai dengan program studi atau                   
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kemampuan yang dimiliki. Sistem ini 

dengan dilengkapi dengan hak akses         

masing-masing user, sehingga diperlukan 

pendaftaran kemudian login ke dalam sistem 

sesuai dengan data pendaftaran yang pernah 

dimasukkan. 

3 Yohanes Baptista 

S.A.I, 2016[4] 

Pembangunan Aplikasi 

Penyedia Informasi 

Lowongan Kerja     

Berbasis Desktop 

Dalam penelitian ini peneliti 

mencoba membangun aplikasi 

yang mampu memberikan         

informasi lowongan pekerjaan 

secara cepat, akurat, dan efisien. 

Tujuannya agar pencari kerja 

dapat memperoleh informasi 

lowongan pekerjaan yang sesuai 

dengan kualifikasi diri. 

Microsoft Visual 

Studio dengan   

bahasa               

pemrograman C# 

dan SQL Server 

Management    

Studio 

Pada aplikasi ini akan menyimpan data CV 

pencari kerja dan data informasi lowongan 

pekerjaan dalam database. Sistem akan 

membandingkan data CV pencari kerja 

dengan kriteria yang terdapat pada lowongan 

pekerjaan, tujuannya untuk mengetahui 

apakah pencari kerja tersebut memenuhi  

persyaratan dan kriteria yang dibutuhkan 

atau tidak. Apabila memenuhi kriteria, maka 

sistem akan mengirimkan informasi      

lowongan pekerjaan tersebut ke pencari 

kerja melalui email. 
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4 Ferry lesmana, 

2016 [5] 

Sistem informasi 

lowongan pekerjaan 

dan pelacakan alumni 

berbasis web. 

Sistem ini dibangun 

menggunakan metode OOAD, 

Keunggulan sistem ini       

memudahkan alumni dalam 

mendapatkan informasi    

lowongan pekerjaan dan    

memudahkan pihak fakultas   

dalam mendapatkan data 

keberadaan alumni. 

PHP, Javascript, 

dan database 

MySql 

Penulis tidak memberikan penjelasan terkait 

fitur yang buat. 

5 Togu Christian S., 

2017[6] 

Sistem Informasi 

Bursa Lowongan Kerja 

Alumni Universitas 

Lampung Berbasis 

SMS Gateway. 

Pengembangan Sistem               

Informasi Lowongan Pekerjaan 

Alumni Universitas Lampung 

Berbasis SMS Gateway telah 

berjalan dengan baik pada setiap 

menu. Sistem dalam                

pemanfaatannya sangat       

membantu proses kerja pihak 

Perguruan Tinggi dalam           

menyebarkan informasi    

PHP dan 

GAMMU sebagai 

aplikasi layanan 

SMS Gateway 

Alumni dapat melakukan pendaftaran dan 

berhenti untuk menerima informasi      

lowongan pekerjaan melalui SMS dengan   

format tertentu ke nomor kontak yang 

digunakan pada sistem. 
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lowongan pekerjaan bagi           

lulusan alumni. Sistem ini hanya 

dapat digunakan oleh admin 

yang melakukan pengisian data 

alumni dan informasi lowongan 

kerja dikirimkan kepada alumni 

melalui media SMS. Sebelum 

informasi lowongan dikirimkan 

sistem terlebih dahulu      mem-

filter pendidikan, jurusan, dan 

IPK alumni dalam melakukan 

pengiriman      lowongan. 

6 Afif Cahyo 

Nugroho, 2017 [7] 

Sistem Informasi      

Career Development 

Center Berbasis Web. 

Merancang dan membangun  

sistem pencari kerja berbasis 

web. Pencari kerja dapat  

mencetak CV/data diri secara 

online. 

PHP, HTML, dan 

database MySql 

Secara garis besar sistem ini dapat melihat 

data lowongan pekerjaan, melihat data        

perusahaan, mengirimkan lamaran,     

mencetak data diri, melihat laporan,   

mengelola data diri, mencari pekerjaan, 

melihat data member. 
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7 Asmita Triamalia, 

2017[8] 

Rancang Bangun    

Portal ketenagakerjaan     

Berbasis Web (Studi 

Kasus: PT. Bintang  

Internasional) 

Penelitian ini menyimpulkan 

sistem yang dibangun dapat 

memudahkan dalam pengolahan 

data akademik santri,       

meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam melakukan 

pencarian lowongan kerja. 

PHP dan MySQL. 

Untuk rancangan 

menggunakan 

UML dan ERD. 

Aplikasi ini dapat menampilkan calon      

pegawai sesuai dari hasil pencarian sesuai 

kriteria yang dilakukan oleh perusahaan dan 

juga Aplikasi ini juga dapat melakukan    

pencarian perusahaan yang membutuhkan 

tenaga kerja untuk calon pegawai dan        

memasukkan lamarannya. 

8 Ilham Anasruloh, 

2018[9] 

Sistem Informasi 

Bursa Kerja Online 

Berbasis Web di SMK 

Muhammdiyah 1  

Bambanglipuro. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian Research &                

Development (R&D) dengan 

metode pengembangan            

Waterfall. Subjek penelitian 

pada aspek pengujian functional 

suitability menggunakan dua   

responden ahli dalam      

pengembangan web. Data      

dikumpulkan dengan teknik   

wawancara, observasi, dan 

angket. Analisis data dilakukan 

framework Co-

deigniter 

Fitur sistem ini berupa manajemen             

informasi lowongan kerja, manajemen    

industri, manajemen kategori lowongan, 

dan formulir yang dapat di download siswa 

melalui sistem. 
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dengan instrumen functional 

suitability, performance             

efficiency, usability, reliability, 

dan maintainability. 

9 Alvisyahrin, 2018 

[10] 

Pengembangan sistem 

informasi lowongan 

pekerjaan berbasis 

website dengan 

menggunakan metode 

Extreme Programming 

Sistem penyedia informasi 

lowongan kerja yang          

dikembangkan dapat membantu 

masyarakat atau pengguna       

dalam mencari informasi  

lowongan kerja yang sesuai 

kebutuhan mereka dan       

memudahkan mereka untuk 

langsung mendaftarkan dirinya. 

PHP dan data-

base MySql 

Mencari pekerjaan yang sesuai keinginan 

dan bisa langsung melamarnya dengan cara 

mendaftarkan diri sebagai member, pada   

administrator juga memiliki kemampuan  

untuk mengelola data Perusahaan,        

lowongan, Spesialis, lokasi, member dan 

pelamar, dan pada perusahaan juga memiliki 

kemampuan untuk mengelola data lowongan 

dan juga data pelamar. 
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Berdasarkan penjelasan penelitian sebelumnya dan ringkasan pada Tabel 1 

dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam membangun sebuah sistem/aplikasi              

informasi lowongan kerja dapat menggunakan media yang berbasis website   

dikarenakan web merupakan penerapan penyajian informasi yang sampai saat ini 

merupakan media yang paling banyak diakses oleh manusia. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa manusia menjadi tergantung pada media tersebut untuk 

mendapatkan informasi yang dinginkan[1]. Setelah itu dalam pengembangan        

aplikasi dapat menggunakan bahasa pemrograman yaitu PHP dan menggunakan 

MySQL sebagai databasenya, alternatif lain juga dapat menggunakan framework 

agar lebih terstruktur dan kompleks dalam membuat website berskala kecil hingga 

besar dan juga semua pekerjaan yang dilakukan oleh programmer menjadi cepat 

dan menghemat waktu. Akan tetapi menggunakan bahasa pemrograman PHP        

kurang efisien untuk proyek berskala besar yang akan memakan waktu cukup lama 

karena file-file yang dibuat harus dipisah-pisah terlebih dahulu agar menjadi rapi 

dan siap digunakan[9]. 

Sebelum sebuah sistem/aplikasi dapat digunakan oleh pengguna perlu adanya 

pengujian yang dilakukan agar tidak ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan pada 

sistem yang diuji, dalam pengujian sistem terdapat dua teknik pengujian yang 

umum digunakan yaitu pengujian dengan teknik Blackbox testing dan Whitebox 

testing. pengujian Blackbox banyak digunakan dan juga mudah dipahami maupun 

di implementasikan karena pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 

eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak[11].    

Pengujian lainnya yaitu whitebox testing adalah pengujian yang dilakukan dengan 

memerhatikan apakah sistem yang dibangun telah sesuai dengan desain, algoritme, 

serta ada atau tidaknya kesalahan dalam kode programnya. Pengujian ini biasanya 

dilakukan oleh seorang perancang sistem atau developer[6]. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Karier 

2.2.1.1 Pengertian Karier 

Dalam hidup seseorang, pasti menginginkan sebuah keberhasilan, salah satu 

bentuk yang ingin diraih adalah keberhasilan dalam karier tentunya. Suatu karier 

menggambarkan perkembangan para pekerja secara individu dalam jenjang jabatan 

yang dapat dicapai selama masa kerja dalam perusahaan yang bersangkutan.          

Sehingga dengan demikian suatu karier menunjukkan bahwa orang dapat sukses 

pada masing-masing peranan atau status mereka[5]. 

Sebelum itu, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang     

disebut karier. Karier adalah suatu pekerjaan atau rangkaian yang dicapai seseorang 

dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan motivasi, nilai, sikap dan        

perilaku dalam individu seseorang[5]. 

2.2.1.2 Pengembangan Karier 

Pengembangan karier adalah kondisi seseorang yang menunjukkan adanya 

peningkatan jenjang atau status karier dalam pekerjaannya. Hal-hal yang              

mendorong seseorang memilih mengembangkan kariernya, dapat diketahui dari 

penilaian kepribadian khususnya pengalaman dan latar belakangnya[7]. 

Pengembangan karier seorang pekerja bisa dilakukan melalui dua jalur, 

yakni melalui pelatihan maupun melalui non-pelatihan. Contoh pengembangan 

karier melalui pelatihan misalnya memberi pelatihan (di dalam atau di laur       

perusahaan), memberi pelatihan sistem bekerja. Sementara contoh pengem-

bangan karier melalui non-pelatihan seperti memberi penghargaan kepada 

pekerja berprestasi, mempromosikan ke jabatan yang lebih tinggi, menghukum 

pekerja, merotasi pekerja ke jabatan lain yang setara dengan jabatan semula dan 

lain sebagainya. 

2.2.1.3 Tujuan / Sasaran Karier 

Tujuan karier adalah jabatan atau posisi tertentu yang dapat dicapai oleh 

seorang pekerja bila pekerja tersebut memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tujuan karier tidak otomatis bisa 
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tercapai walaupun pekerja tersebut memenuhi semua syarat yang harus dipenuhi. 

Misalnya seorang pekerja tidak otomatis menjadi kepala divisi meskipun dia telah 

memenuhi syarat untuk menjadi kepala divisi. Untuk menjadi kepala divisi, dia    

harus memenuhi syarat-syarat yang seringkali di luar kekuasaannya, misalnya ada          

tidaknya lowongan yang dibuka, keputusan dan preferensi dari manajer, adanya 

kandidat lain yang kualitasnya sama, dan lain sebagainya. 

2.2.2 Lowongan Kerja 

Lowongan berasal dari kata lowong. Menurut Kamus Besar Bahasa                 

Indonesia, lowong adalah kosong, yang berarti terluangnya suatu jabatan sehingga 

dapat ditempati oleh seseorang. Jadi, lowongan kerja adalah tersedianya posisi/jab-

atan yang kosong sehingga dapat ditempati oleh seseorang untuk bekerja[12]. 

Pengertian yang lain mengatakan Lowongan Kerja adalah sebuah kesempatan kerja 

pada posisi tertentu di instansi atau tempat usaha yang tersedia untuk individu   

maupun kelompok yang telah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan[4]. 

Kesempatan bekerja pada posisi atau jabatan tertentu dalam hal ini memiliki 

arti yang cukup sederhana. Setiap lowongan kerja akan mencantumkan jenis   

pekerjaan beserta posisi/jabatan yang bisa dipilih oleh para pencari kerja. Dalam 

konteks ini, pencari kerja bisa memilih posisi atau jabatan tertentu yang sesuai 

dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya. 

Instansi ataupun tempat usaha dalam hal ini berarti jenis usaha mandiri, badan 

usaha ataupun lembaga baik itu bersifat formal maupun nonformal yang              

memberikan kesempatan kerja pada orang lain yang memiliki keahlian sesuai 

dengan bidang yang dibutuhkan. Adapun Jenis usaha mandiri bisa diartikan sebagai 

pertokoan, usaha kecil dan menengah serta sektor lainnya. Badan usaha berarti 

sektor usaha dan industri yang memiliki perizinan di pemerintahan. Perusahaan 

merupakan contoh sederhana dari badan usaha. Adapun lembaga atau instansi bisa 

berarti Sekolah, Universitas, perbankan dan lain sebagainya. 

Dari penjelasan singkat di atas, bisa disimpulkan jika kata Lowongan Kerja 

pada dasarnya hanyalah kata lain dari peluang kerja atau kesempatan kerja. Adapun 

definisi yang lebih panjang di atas merupakan penjabaran berdasarkan pengertian 

umum yang bertujuan memudahkan masyarakat umum dan akademisi untuk lebih 

memahami kata tersebut berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan dan teori. 
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2.2.3 Website 

Pengertian website adalah kumpulan dari halaman-halaman yang           

berhubungan dengan file-file lain yang terkait. Dalam sebuah website terdapat suatu 

halaman yang dikenal dengan sebutan beranda. Beranda adalah sebuah halaman 

yang pertama kali dilihat ketika seseorang mengunjungi sebuah web. Dari halaman 

beranda, pengujung dapat mengeklik hyperlink untuk pindah kehalaman lain yang 

terdapat dalam web tersebut[13]. Ada 2 macam jenis website, yakni yang website 

statis dan website dinamis. Website statis, yakni website yang informasinya hanya 

satu arah dan hanya berasal dari pemiliknya saja. Umumnya website ini bersifat 

tetap, jarang berubah, dan hanya dapat diperbarui oleh pemiliknya saja. Contoh dari 

website statis ini, yaitu profil perusahaan dan sistem informasi. Sementara itu,  web 

dinamis merupakan web yang mempunyai informasi dua arah, yakni yang berasal 

dari pengguna dan pemilik, sehingga pembaruan dapat dilakukan oleh pengguna 

dan juga pemiliknya. Contoh dari web ini, yaitu Twitter, facebook, portal lowongan 

kerja dan lain sebagainya.[8]. 

Bagian-bagian yang harus ada dalam penyediaan website di antaranya sebagai 

berikut: 

1. Nama Domain (URL –Uniform Resource Locator) 

Nama domain adalah alamat yang unik di dalam dunia maya (internet) yang 

berguna untuk menemukan sebuah website. Umumnya URL ini di perjual 

belikan dengan cara disewakan secara tahunan. Dan biasanya di belakang 

URL ini mempunyai akhiran sesuai dengan lokasi dan kepentingan atas 

dibuatnya website tersebut. Contohnya: (dot)co(dot)id, (dot)ac(dot)id, 

(dot)com, (dot)id dan lain sebagainya. 

2. Rumah Tempat Website (Web Hosting) 

Web Hosting merupakan lokasi/media tempat penyimpanan data, berupa 

file, aset tulisan dan database pada server yang nantinya akan ditampilkan 

di dalam website tersebut. 

3. Bahasa Program 

Bahasa Program merupakan hal penting yang selalu digunakan untuk     

menerjemahkan setiap perintah pada saat website tersebut sedang                  

http://www.anneahira.com/jenis-website.htm
http://www.anneahira.com/friendster.htm
http://www.anneahira.com/dunia-maya-artis.htm
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dijalankan. Contoh dari bahasa program, yakni HTML, PHP, JavaScript, 

dan lain sebagainya. 

4. Desain Website 

Pendesainan website merupakan hal yang penting. Faktor user friendly   

harus diterapkan dalam pembuatan desain sebuah website. Membuat 

pemakai merasa nyaman dan mudah dalam penggunaannya membuat 

pemakai akan terus mengunjunginya. 

2.2.3.1 Konsep Pengembangan Website 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui sebelum pertama kali membuat      

website, hal ini bertujuan agar website yang dibuat tampak professional. Ada 6 

aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat website yaitu[5]: 

1. Aspek Usability 

Pada umumnya pengguna ingin mendapatkan informasi secara tepat dan cepat 

meskipun tampilan website biasa saja. Karena meskipun memiliki tampilan web-

site yang dinamis, yang tampak professional dan bagus, namun jika perlu waktu 

yang lama untuk mengunduh artikel atau penggunaan navigasinya rumit, jangan 

heran kalau pengguna akan sedikit kesal dan tidak lagi ingin mengakses website. 

2. Aspek Navigation 

Navigasi biasanya berfungsi untuk membantu penggunaan dalam menjelajah 

website untuk mencari informasi yang diinginkan. Navigasi yang bagus       

mencerminkan struktur website yang sangat baik. 

3. Aspek Writing Concept 

Bagi pengguna internet membaca teks yang banyak sekali merupakan hal yang 

akan membuang waktu. Riset membuktikan bahwa umumnya pengguna akan 

lebih cepat membaca di layar monitor dibandingkan membaca di atas kertas. 

Oleh karena itu, buatlah content dengan kalimat sesederhana mungkin. 

4. Aspek Simplicity 

Kesederhanaan yang dimaksud bukan dalam arti tampilan sebuah situs, namun 

lebih mengarah ke teknik penulisannya. 
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5. Aspek Accessibility 

Ketika ingin membuat website, pastikan dahulu website yang ingin dibuat mudah 

digunakan oleh browser utama yang sering digunakan banyak orang, ujilah   

website untuk memeriksa kinerja pada berbagai sistem operasi dengan versi 

browser yang berbeda, selain memeriksa kinerja perlu juga feedback dari 

penggunanya supaya masukkan tersebut dapat mempermudah pengguna. 

6. Aspek Color Blindness 

Beberapa pengguna mungkin tidak mampu menggunakan website yang    

berkaitan dengan format kebutaan warna. Oleh karena itu selalu pertimbangkan 

pewarnaan pada website, salah satunya dengan memerhatikan tingkat kontras 

antara teks dan latar belakang. 

2.2.4 Pendekatan Berorientasi Objek 

2.2.4.1 Pengertian Berorientasi Objek 

Berorientasi objek atau object oriented merupakan paradigma baru dalam 

rekayasa perangkat lunak yang memandang sistem sebagai kumpulan objek-objek 

yang saling berinteraksi. Yang dimaksud dengan berorientasi objek adalah bahwa 

mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek tertentu yang bekerja 

sama antara informasi atau struktur data dan perilaku (behaviour) yang 

mengaturnya[14]. Objek dapat diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki      

identitas, state, dan behavior. 

2.2.4.2 Karakteristik Berorientasi Objek 

Dalam pengembangan sistem berorientasi objek ada 3 karakteristik utama, yaitu: 

1. Encapsulation 

Encapsulation merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program 

terhadap data yang diproses. Data dan fungsi dikemas bersama-sama dalam 

suatu objek, sehingga fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Data 

terlindung dari fungsi atau objek lain, kecuali fungsi yang berada dalam    

objek itu sendiri. 
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2. Inheritance 

Inheritance adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan 

mewarisi data/atribut dari metode induknya langsung. Atribut dan metode 

dari objek induknya diturunkan kepada anak objek, demikian seterusnya. 

Inheritance mempunyai arti bahwa atribut dan operasi yang dimiliki         

bersama di antara kelas yang mempunyai hubungan secara hierarki. Suatu 

kelas dapat ditentukan secara umum, kemudian ditentukan spesifik menjadi 

subkelas. Setiap subkelas mempunyai hubungan atau mewarisi semua sifat 

yang dimiliki oleh kelas induknya, dan ditambah dengan sifat unik yang   

dimilikinya. Kelas objek dapat didefinisikan atribut dan servis dari kelas 

objek lainnya. Inheritance menggambarkan generalisasi sebuah kelas. 

3. Polymorphism 

Polimorfisme yaitu konsep yang menyatakan bahwa seuatu yang sama dapat 

mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Polimorfisme mempunyai arti 

bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang 

berbeda. Kemampuan objek-objek yang berbeda untuk melakukan metode 

yang pantas dalam merespons message yang sama. Seleksi dari metode yang 

sesuai bergantung pada kelas yang seharusnya menciptakan Objek. 

2.2.5 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

2.2.5.1 Pengertian OOAD 

Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem       

informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan hambatan yang    

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.  

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran dan pembuatan sketsa 

atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang 

utuh dan berfungsi. Desain adalah proses mengambil spesifikasi dari apa yang  

dibutuhkan dan mengubahnya menjadi sebuah desain dari deskripsi apa yang akan 

dibangun[15]. Sedangkan objek dapat diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki 

identitas, state dan behavior. 
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Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode berorientasi objek 

merupakan suatu metode untuk memeriksa kebutuhan dari sudut pandang kelas-

kelas dan objek kemudian mempelajari permasalahan dengan menspesifikasi-

kannya atau mengobservasi permasalahan tersebut sesuai dengan kombinasi antara 

struktur data dan perilaku dalam satu entitas[16]. 

2.2.5.2 Konsep Dasar OOAD 

Dalam konsep OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan 

pendekatan objek, yaitu analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi 

objek (OOD). OOA adalah metode analisis yang memeriksa requirement 

(syarat/keperluan) yang harus dipenuhi sebuah sistem dari sudut pandang kelas- 

kelas dan objek-objek yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan 

OOD adalah metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada 

manipulasi objek-objek sistem atau subsistem[17]. Pada analisis, identitas sebuah 

objek menjelaskan bagaimana seorang pengguna membedakannya dari objek lain, 

dan behavior object digambarkan melalui kegiatan yang dilakukannya. Sedangkan 

pada perancangan, identitas sebuah objek digambarkan dengan cara bagaimana   

objek lain mengenalinya sehingga dapat diakses, dan behavior object digambarkan 

dengan operation yang dapat dilakukan objek tersebut yang dapat memengaruhi 

objek lain dalam sistem. 

Terdapat beberapa pengertian yang terdapat pada konsep OOAD, yaitu: 

1. Kelas (Class) adalah kumpulan objek-objek dengan karakter yang sama.     

Sebuah kelas mempunyai sifat(atribut), kelakuan (operasi/metode),          

hubungan (relationship) dan arti. Suatu kelas dapat diturunkan dari kelas 

yang lain, di mana atribut dan kelas semula dapat diwariskan ke kelas yang 

baru. Kelas adalah sebuah struktur tertentu dalam pembuatan perangkat     

lunak. Kelas merupakan bentuk struktur pada kode program yang 

menggunakan metodologi berorientasi objek. 

2. Objek (Object) adalah Abstraksi dan sesuatu yang mewakili dunia nyata.   

Objek merupakan suatu entitas yang mampu menyimpan informasi (status) 

dan mempunyai operasi (kelakuan) yang dapat diterapkan. 
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3. Abstraksi (Abstraction) adalah prinsip untuk merepresentasikan dunia nyata 

yang kompleks menjadi suatu bentuk model yang sederhana dengan      

mengabaikan aspek-aspek lain yang tidak sesuai dengan masalah. 

4. Enkapsulasi (Encapsulation) adalah pembungkusan atribut data dan 

layanan (operasi-operasi) yang dipunyai objek untuk menyembunyikan    

implementasi dan objek sehingga objek lain tidak mengetahui cara kerjanya. 

5. Asosiasi adalah hubungan antar objek yang saling membutuhkan. Hub-

ungan ini bisa satu arah ataupun lebih. Sebagai contoh saat menonton tele-

visi, bisa dikatakan kita berasosiasi dengan televisi secara satu arah. 

6. Aggregation adalah bentuk khusus dari asosiasi yang menggambarkan          

seluruh bagian suatu objek yang merupakan bagian dari objek lainnya.          

Sebagai contoh, objek tanggal dapat disusun dari objek hari, objek bulan, 

dan objek tahun. 

2.2.6 Unified Modeling Language (UML) 

2.2.6.1 Pemodelan UML 

Pada perkembangan perangkat lunak, diperlukan bahasa yang digunakan    

untuk memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat dan perlu adanya stand-

ardisasi agar orang di berbagai negara dapat mengerti pemodelan perangkat lunak. 

Pada perkembangan teknik pemrograman berorientasi objek, munculah        

sebuah standardisasi bahasa pemodelan untuk pembangunan perangkat lunak yang 

dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi objek, yaitu   

Unified Modeling Language (UML)[18]. UML muncul karena adanya kebutuhan 

pemodelan visual untuk menspesifikasikan, menggambarkan, membangun, dan 

mendokumentasi dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual      

untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan 

diagram dan teks-teks pendukung[19]. 
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2.2.6.2 Diagram UML 

Berikut adalah diagram-diagram pada UML: 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior)       

sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah         

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan 

dibuat. Syarat penamaan pada use case adalah mendefinisikan sesimpel 

mungkin dan dapat dipahami. Secara kasar, use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan 

siapa saja yang berhak menggunakan fungi-fungsi itu[20]. 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran kerja atau aktivitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis. Perlu diperhatikan bahwa diagram            

aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, 

jadi aktivitas yang dapat dilakukan sistem[20]. 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima 

antar objek. Oleh karena itu untuk menggambar sequence diagram maka 

harus diketahui objek-objek yang terlihat pada sebuah use case beserta 

metode-metode yang dimiliki kelas yang di instansi menjadi objek itu[5]. 

4. Class Diagram 

Class Diagram biasa dipakai untuk menggambarkan struktur dalam objek 

sistem. Diagram ini menunjukkan class object yang menyusun sistem dan 

juga hubungan antara class object. Kelas memiliki atribut dan metode atau 

operasi. Atribut adalah variabel-variabel yang mendeskripsikan properti 

dengan bentuk sebaris teks dalam kelas tersebut, sedangkan metode adalah 

fungsi yang dimiliki oleh kelas yang dalam class diagram dilambangkan 

menggunakan simbol-simbol[20]. 
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5. Collaboration Diagram 

Collaboration diagram menggunakan prinsip yang sama dengan sequence 

diagram, sama-sama memodelkan interaksi antar objek-objek, yang       

membedakannya hanya cara penggambarannya saja. Pada diagram ini,      

objek-objek dan pesan yang ada digambarkan mirip seperti flowchart, hanya 

saja, untuk menjaga urutan pesan yang diterima oleh masing-masing objek, 

pesan-pesan tersebut diberi nomor urutan pesan[5]. 

6. Object Diagram 

Object diagram memodelkan instance objek aktual dengan menunjukkan 

nilai-nilai saat ini dari atribut instance. Object diagram menyajikan         

gambaran tentang objek sistem pada poin waktu tertentu. Diagram ini tidak 

digunakan sesering class diagram, namun diagram ini dapat digunakan     

untuk membantu developer dalam memahami sistem[21]. 

7. State / Statechart Diagram 

Statechart diagram memodelkan tingkah laku objek khusus yang dinamis. 

Diagram ini menggambarkan siklus hidup objek sebagai berbagai keadaan 

yang dapat diasumsikan oleh objek dan event (kejadian) yang menyebabkan 

objek dapat beralih dari satu state ke state lain[21]. 

8. Component Diagram 

Diagram komponen digunakan untuk menggambarkan organisasi dan 

ketergantungan komponen-komponen software sistem. Komponen diagram 

ini dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana kode pemrograman 

dapat dibagi menjadi modul-modul[22]. 

9. Deployment Diagram 

Deployment diagram atau diagram penguraian digunakan untuk 

mendeskripsikan arsitektur node untuk hardware dan software. Diagram ini 

juga menggambarkan konfigurasi komponen-komponen software real-time, 

prosesor, dan peralatan yang membentuk arsitektur sistem[22]. 
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2.2.7 Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian sangat diperlukan untuk memastikan aplikasi yang sudah/sedang 

dibuat dapat berjalan sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Pengembang 

atau penguji perangkat lunak harus menyiapkan sesi khusus untuk menguji program 

yang sudah dibuat agar kesalahan ataupun kekurangan dapat dideteksi sejak awal 

dan dikoreksi secepatnya. Pengujian sendiri merupakan elemen kritis dari jaminan 

kualitas perangkat lunak dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus 

hidup pengembangan perangkat lunak seperti halnya analisis, desain, dan 

pengkodean[23]. 

Pengujian perangkat lunak haruslah dilakukan dalam proses rekayasa 

perangkat lunak. Sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan       

dalam literatur. Semuanya menyediakan template untuk pengujian bagi pembuat 

perangkat lunak. Dalam hal ini, semuanya harus memiliki karakteristik umum 

berupa[24] :  

1. Pengujian dimulai pada level modul dan bekerja keluar kearah integrasi 

pada sistem berbasiskan komputer. 

2. Pengujian diadakan oleh pembuat/pengembang perangkat lunak dan untuk 

proyek yang besar oleh grup testing yang independent. 

3. Pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda tetapi debugging 

harus diakomodikasikan pada setiap strategi pengujian. 

2.2.7.1 Black Box Testing 

Pada umumnya black box testing merupakan teknik pengujian perangkat lu-

nak yang berfokus pada spesifikasi fungsionalitas program tanpa menguji desain 

dan kode program. Pengujian dimaksud untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi,        

masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. 

Pengujian black box merupakan teknik pengujian untuk perangkat lunak yang     

berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak yang dikembangkan[25]. 

Pengujian black box bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga         

perhatiannya difokuskan pada informasi utama[26]. 
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Pengujian black box memiliki banyak metode dan teknik pengujian yaitu 

teknik Equivalence Partitioning, teknik Boundary Value Analysis, teknik Compar-

ison Testing, teknik Sample Testing, teknik Robustness Testing, teknik Behavior         

Testing, teknik Requirement Testing, teknik Performance Testing, teknik Uji 

Ketahanan (Endurance Testing), teknik Uji Sebab-Akibat (Cause-Effect                  

Relationship Testing). Pada penelitian ini menggunakan teknik atau metode    

Equivalence Partitioning. 

Metode Equivalence Partitioning adalah metode pengujian Black Box yang      

memecah atau membagi domain masukan dari program ke dalam kelas-kelas data 

sehingga Test Case dapat diperoleh.  Perancangan Test Case Equivalence Partitions 

berdasarkan evaluasi kelas Equivalence untuk kondisi masukan yang menggam-

barkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak. Kondisi masukan dapat berupa 

nilai  numeric, range nilai, kumpulan  nilai  yang  berhubungan[25]. 

2.2.7.2 White Box Testing 

Pengujian white box adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau 

perangkat lunak dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisis 

kode dari program yang dibuat ada yang salah atau tidak. Kalau modul yang telah 

dan sudah dihasilkan berupa keluaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan 

maka akan dikompilasi ulang dan dicek kembali kode-kode tersebut hingga sesuai 

dengan yang diharapkan[27]. 

2.2.8 Usability 

Usability adalah analisa kualitatif yang menunjukkan seberapa mudah antar 

muka aplikasi atau produk digunakan [12]. Terdapat 5 komponen yang dijadikan 

parameter untuk mendefinisikan usability yaitu Learnability, Efficiency, Memora-

bility, Errors, dan Satisfaction. 

1. Learnability menunjukkan seberapa mudah pengguna menyelesaikan tugas-

tugas dasar saat pertama kali menggunakan aplikasi/ web. 

2. Efficiency menunjukkan seberapa efisien pengguna menggunakan aplikasi/ 

web. 
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3. Memorability menunjukkan seberapa mudah pengguna mengingat dan 

menggunakan kembali aplikasi/ web setelah tidak digunakan. 

4. Errors menunjukkan seberapa banyak pengguna melakukan kesalahan dan 

seberapa mudah pengguna mengatasi kesalahan yang dilakukan. 

5. Satisfaction menunjukkan kepuasan pengguna menggunakan aplikasi/ web. 

Instrumen pengujian aspek usability menggunakan instrumen System            

Usability Scale (SUS). Pengukuran instrumen pengujian usability menggunakan 

skala Likert untuk keperluan analisis kuantitatif [28]. Skor SUS rata-rata dari semua 

penelitian yang telah dilakukan pada pengujian usability adalah diatas skor 68[29].


