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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting untuk menunjang keberhasilan suatu instansi karena sumber daya manusia 

adalah individu berupa manusia yang dipekerjakan dan menjadi anggota suatu 

instansi yang biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja dan tenaga 

kerja yang bekerja menjadi penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai 

tujuan instansi tersebut. Pentingnya sumber daya manusia ini perlu disadari instansi 

banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja suatu instansi 

diantaranya melalui kegiatan perekrutan pegawai. Kegiatan perekrutan adalah 

kegiatan mencari untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan 

instansi.  

Universitas Muhammadiyah Sukabumi merupakan salah satu perguruan 

tinggi swasta di bawah naungan amal usaha Muhammadiyah. Unsur pimpinan 

Universitas adalah pejabat yang secara struktural menjabat dan memimpin di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang terdiri dari Rektor, Wakil 

Rektor, Dekan, Ketua Program Studi. Pegawai teridiri dari tenaga akademik, tenaga 

administratif dan tenaga penunjang yang diangkat diserahi tugas dan digaji 

berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 

tenaga akademik yaitu dosen, laboran, teknisi mata kuliah dan pustakawan, tenaga 

administratif adalah karyawan yang melaksanakan ketatausahan pelaksanaan Catur 

Dharma dan tenaga penunjang yaitu office boy, satpam, dan supir.  

Proses perekrutan pegawai di Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

sebelumnya yaitu kepala urusan kepegawaian mengumumkan adanya lowongan 

pekerjaan secara luas akan kebutuhan pegawai, baik tenaga akademik, tenaga 

adminsitratif dan tenaga penunjang sesuai dengan spesifikasi keahlian yang 

diperlukan, bagian kepegawaian mengumpulkan dan menerima pelamar sesuai 

klasifikasi yang diperlukan, kemudian bagian kepegawaian melakukan seleksi 

administrasi. Pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi tidak dapat melanjutkan 
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ke tahapan seleksi berikutnya dan diberi surat pemberitahuan ketidaklulusanya dan 

penyebabnya. Pelamar yang lulus seleksi administrasi, harus mengikuti seleksi 

tertulis.  Jika tidak lulus dari seleksi tertulis, pelamar tidak dapat melanjutkan ke 

tahapan berikutnya dan diberi surat pemberitahuan, jika pelamar lulus dari tes 

tertulis, maka pelamar memasuki tahap berikutnya yaitu seleksi wawancara oleh 

Wakil Rektor dan koordinator Al Islam dan Kemuhammadiyahan. Hasil tes diolah 

untuk mendapatkan keputusan hasil tes oleh Kepala Biro. Setelah diolah dan 

diperoleh hasilnya, hasil diumumkan secara tertutup melalui surat dan terbuka. 

Hal tersebut membuat kesulitan dari kedua belah pihak, kendala yang dihadapi 

calon pegawai dalam melamar pekerjaan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi 

yaitu perekrutan masih menggunakan sistem manual, dimana pelamar harus datang 

secara langsung ke perusahaan untuk menyerahkan curriculum vitae dan 

persyaratan administrasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan tersebut. 

Kemudian pelamar akan dihubungi oleh bagian kepegawaian dan diminta datang 

kembali ke Universitas Muhammadiyah Sukabumi untuk mengisi formulir calon 

pegawai. Kendala yang dihadapi bagian kepegawaian terutama dalam tahapan 

seleksi administrasi hal ini menyulitkan bagian kepegawaian untuk memeriksa 

kelengkapan dokumen sesuai dengan kelayakan yang sudah ditetapkan sehingga 

proses penyajian data calon pegawai akan cukup lama dan menghasilkan tumpukan 

berkas. Pada saat Universitas Muhammadiyah Sukabumi membutuhkan pegawai 

dalam waktu cepat bagian kepegawaian kesulitan mencari data pelamar yang sudah 

mengikuti seleksi sebelumnya karena berkas bisa saja hilang atau bertumpuk 

dengan data yang lain karena data calon pegawai belum terkomputerisasi. 

Berdasarkan kendala-kendala yang telah disampaikan maka dibutuhkan suatu 

sistem perekrutan pegawai yang baru untuk meningkatkan kinerja dalam melayani 

para pelamar dan memudahkan bagian kepegawaian dalam menyeleksi terhadap 

berkas administrasi pelamar yang dikirim secara online,  serta dapat mempermudah 

dalam pencarian data calon pegawai yang sudah ada sehingga dapat langsung di 

hubungi jika ada kebutuhan pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. 

Penulis akan membangun sistem rekrutmen pegawai yang dapat mempublikasikan 

lowongan, penerimaan pegawai, menerima data pelamar hingga memberikan hasil 
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keputusan diterima atau tidaknya pelamar tersebut. Aplikasi ini menggunakan 

metode waterfall dan menggunakan perancangan sistem UML (Unified Modelling 

Language) dalam pembuatan perancangan sistem ini penulis menggunakan 

perangkat lunak Microsoft Visio, dan dalam pembuatan program menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dengan basis data MySQL dan menggunakan konsep 

pengujian aplikasi yaitu BlackBox.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menyimpulkan untuk 

memberikan judul pada usulan penelitian ini adalah : “Penerimaan Pegawai 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi Berbasis Web” 

 

1.2 Indentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa identifikasi 

masalah yang ada dalam penerimaan pegawai di Universitas Muhammadiyah 

Sukabumi adalah: 

1. Pelamar kesulitan mendapatkan informasi perekrutan di Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi seperti informasi lowongan pekerjaan, 

tatacara mendaftar dan hasil kelulusan seleksi administrasi 

2. Pendaftaran dilakukan secara manual sehingga kepegawaian kesulitan 

dalam memeriksa kelengkapan dokumen pelamar sesuai dengan yang 

ditetapkan 

3. Belum tersedianya database untuk memudahkan penyimpanan data 

lamaran dan pencarian data pelamar sesuai kriteria yang di butuhkan 

untuk mempercepat proses penyeleksian. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari identifikasi masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan pelamar mendapatkan informasi perekrutan berupa 

lowongan pekerjaan dan hasil penerimaan di Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi 
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2. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengirimkan berkas sesuai 

dengan perintah sistem sehingga membantu bagian kepegawaian dalam 

menyeleksi administrasi 

3. Menyediakan database yang dapat menampung dan mengelola data 

pelamar sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan pencarian data 

pelamar sesuai kriteria yang dibutuhkan. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Untuk memudahkan dalam pembahasan masalah yang akan dibahas, maka 

batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Pegawai yang dibahas terdiri dari tenaga kerja akademik, tenaga 

administratif dan tenaga penunjang 

2. Website perekrutan elektronik ini dapat mempublikasiskan informasi 

berupa profil pekerjaan, lowongan pekerjaan, hingga hasil keputusan 

diterima atau tidaknya pelamar tersebut. 

3. Website perekrutan elektronik ini hanya dapat menerima administrasi 

lamaran berserta tes online tanpa disertai wawancara secara online  

4. Laporan yang dihasilkan berupa seluruh data pelamar yang melamar 

pekerjaan serta hasil tes online pelamar  

5. Keputusan Penerimaan Pegawai dilakukan manual karena keputusan 

ada pertimbangan dari biro kepegawaian  

  

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang ingin dicapai dari pembuatan Penerimaan Pegawai 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi Berbasis Web ini adalah: 

1. Memperbaiki sistem yang ada sebelumnya manual menjadi 

terkomputerisasi sehingga lebih tertata rapih dan untuk menunjang 

akreditas Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang lebih baik. 

2. Membantu dalam menyeleksi administrasi pelamar dan mencari tenaga 

kerja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan  
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3. Membantu pelamar mendapatkan informasi dalam proses lamaran 

pekerjaan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi  

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk lebih memperjelas penyampaian materi dari penulisan penelitian ini 

maka penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab. 

 

1.6.1 BAB I Pendahuluan 

Membahas latar belakang penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan 

Laporan. 

 

1.6.2 BAB II Studi Pustaka   

Memaparkan konsep umum diantaranya kajian islam yang terkait dan 

pengertian-pengertian yang terkait judul penelitian, memparakan konsep analisis 

dan perancangan, bahasa pemrograman dan tools yang digunakan, konsep 

pengujian serta studi terdahulu yang terkait dengan penelitian yang didapat dari 

sumber-sumber yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian dan penyusunan 

laporan 

 

1.6.3 BAB III Metodologi Penelitian 

Memaparkan langkah-langkah penelitian, pengumpulan data, analisis 

sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem serta 

menguraikan tempat dan waktu penelitian. 

 

1.6.4 BAB IV Analisis dan Perancangan 

Memaparkan analisis secara global sesuai denagn identifikasi masalah 

seperti sistem sedang berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan sistem, 

sistem yang diusulkan dan menggambarkan perancangan sistem mulai perancagan 

ipo, basis data, perancangan tampilan  
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1.6.5 BAB V Implementasi dan Pengujian 

Implementasi dari hasil perancangan berupa website yang sudah dibuat dan 

juga pengujian sistem berisi penjelasan tentang bagaimana caranya menjalankan 

perogram. 

 

1.6.6 BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Memaparkan kesimpulan dan saran dari penjelasan yang tealah diuraikan 

pada bab bab sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


