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ABSTRACT 

The use of Information system outsourcing company in the HR unit will be helpful, particularly in information 
dissemination management jobs, therefore, this project resulted in a web-based information system, called the Ciptamaya 
Human Resources Information System. for this job vacancy information on the company's existing clients from 
Ciptamaya are included on media information published by Ciptamaya through newspapers and other mass media. It 
gives the performance Ciptamaya deemed ineffective and inefficient. Ciptamaya therefore require an information system 
that serves to store data resumes online job search where users can share this information system and become self-
promotion tool through a Curriculum vitae that are online. Besides these information systems to help its users in finding 
jobs, the expected users to get a job. By using this program the client company can deliver jobs and get qualified human 
resources. This information system is built menggunakanan some concepts like the concept of SDLC, DFD, PSPEC, DD, 
client-server and others that are useful in supporting the creation website design. This system runs on an Apache web 
server with PHP language and MySQL database, to manage the database using a DBMS tool called phpMyAdmin In the 
stage of website design, web designed with as much detail as possible to avoid some errors in the making, this is done 
starting from the description of the needs of the system until the final design of the database to be used Once the system is 
created, the system is implemented and tested, until finally found a few mistakes can be corrected until the system is 
running smoothly without any errors which make the system fails to run. 
Keywords: Company, Job Seeker, Job Vacancy, Ciptamaya, Curriculum vitae, Job. 
 
1. Pendahuluan 
1.1 Latar Belakang 
Pertumbuhan teknologi terutama dalam bidang IT telah menciptakan iklim persaingan yang semakin ketat dalam 
berbagai bidang usaha. Pada perusahaan outsourcing misalnya, menyimpan data-data sumber daya manusia untuk 
disalurkan kepada perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli atau tenaga kerja pada bidangnya. Dewasa ini pengelolaan 
sumber daya manusia (outsourcing/alih daya) yang baik menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan 
strategi bisnis. Skill, kompetensi, dan knowledge dari sumber daya manusia akan menentukan daya saing perusahaan 
dalam menjalankan dan mempertahankan aktivitas bisnisnya. Penyedia jasa outsourcing masih membutuhkan banyak 
sekali perangkat dan sistem yang mendukung penyajian informasi yang harus sampai langsung kepada yang 
membutuhkan informasi tersebut. 
 
Hingga saat ini PT. Ciptamaya belum menyediakan sarana informasi lowongan pekerjaan dan sistem pelamaran 
pekerjaan yang dilakukan secara online. Seperti masalah pemberian informasi lowongan pekerjaan yang ada pada 
perusahaan client dari PT. Ciptamaya. Selama ini informasi tersebut tercantum pada media informasi yang dipublikasikan 
oleh PT. Ciptamaya melalui surat kabar dan media masa sejenisnya. Pada sistem yang ada saat ini, PT. Ciptamaya 
menerima lamaran lewat CV yang dikirim atau diantar langsung ke kantor PT. Ciptamaya, setelah itu para pelamar 
menunggu panggilan dari PT. Ciptamaya untuk wawancara. Kondisi seperti ini membuat kinerja PT. Ciptamaya dirasa 
tidak efektif dan efisien, karena masih dibutuhkan waktu yang cukup lama dengan mendata berkas-berkas CV pelamar 
yang sudah diterima oleh PT. Ciptamaya. Oleh karena itu PT. Ciptamaya membutuhkan suatu sistem informasi yang 
dapat membantu mempublikasikan informasi yang lengkap, real-time, dan tepat sasaran. Dengan adanya sistem informasi 
seperti itu kinerja PT. Ciptamaya dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan persaingan dengan 
perusahaan outsourcing yang lainnya. 
 
1.2 Tujuan 
Tujuan dari makalah ini adalah untuk membantu meningkatkan kinerja PT. Ciptamaya agar lebih efektif dan efisien. 
Tujuan lain dari makalah ini yaitu: 
1) Membuat sebuah sistem informasi yang dinamis yang dapat mengatur dan menyalurkan data dan informasi secara 

realtime. 
2) Membuat sebuah sistem pemberitaan lowongan pekerjaan dan sistem lamaran online yang bertujuan untuk 

mengurangi beban kinerja teknis dan waktu pekerjaan manual. 
3) Membuat sistem otorisasi dalam mengorganisir seluruh informasi yang terdapat pada sistem informasi berbasis web, 

agar informasi tersebut dapat diakses sesuai peran pengguna. 
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1.3 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah makalah dengan studi kasus pada PT. Ciptamaya adalah sebagai berikut: 
1) Bagaimana agar penyebaran informasi lowongan pekerjaan lebih cepat diterima oleh pencari pekerjaan? 
2) Bagaimana meningkatkan kinerja karyawan dengan mengurangi beban kerja teknis? 
3) Bagaimana mengatur data yang ada pada sistem, agar data yang tersimpan dapat diakses sesuai peran pengguna? 
 
1.4 Batasan Masalah 
Permasalahan pada makalah ini dibatasi pada: 
1) Pengembangan sistem informasi SDM PT. Ciptamaya ini lebih memfokuskan untuk dapat digunakan oleh para 

pencari kerja dan pemberi kerja yang ada di Indonesia. 
2) Dalam sisi penyajian, data pada sistem informasi SDM ini tidak memberikan informasi tentang bagaimana contoh isi 

dari sebuah dokumen surat lamaran dan pembuatan CV yang baik. 
3) Dalam pengembangan sistem informasi SDM ini, digunakan metode SDLC (System Development Life Cycle). 

Pengembangan yang dilakukan hanya sampai pada tahap pengujian. Untuk tahap perawatan akan dilakukan oleh 
pihak dari PT. Ciptamaya itu sendiri. 

 
1.5 Metodologi pengerjaan 
Pembangunan sistem sesuai dengan metode waterfall dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, analisa 
kebutuhan sistem, analisa dan perancangan sistem, pembuatan sistem, dan diakhiri dengan pengujian dan revisi pada 
sistem informasi SDM PT. Ciptamaya. Adapun pekerjaan yang dilakukan dari tiap tahap di atas, antara lain: 
1) Pengumpulan Data 
2) Analisa Kebutuhan Sistem 
3) Analisa dan Perancangan Sistem 
4) Pembuatan Sistem 
5) Pengujian dan Revisi 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Sekilas Tentang PT. Ciptamaya 
PT. Ciptamaya berdiri pada tahun 1996, terletak di Jalan Tebet Raya No. 98, Jakarta Selatan 12820, Indonesia. PT. 
Ciptamaya pertama kali merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pengembangan aplikasi komputer. Namun 
seiring dengan berjalannya waktu PT. Ciptamaya mengalami banyak perkembangan di antaranya pada tahun 2000 
memfokuskan diri di bidang Customers Management Technology, Strategies, & Implementation Pratices and 
Outsourcing. Kemudian pada tahun 2005 mengembangkan diri di bidang telecommunication dan broadband. Pada saat 
ini, PT. Ciptamaya memfokuskan diri pada bidang outsourcing karena memiliki pengalaman yang cukup luas. 
 
PT. Ciptamaya merupakan perusahaan outsourcing (alih daya), dengan menspesialisasikan diri pada penyedia jasa tenaga 
kerja (PJTK) dan pemborongan pekerjaan (PP). Dalam menjalankan aktivitas bisnis, PT. Ciptamaya sangat menghargai 
kepercayaan klien dan mitra usaha, dengan bertekad memberikan pelayanan yang terbaik untuk perusahaan klien maupun 
kandidat karyawan yang dikelola. 
 
Saat ini PT. Ciptamaya telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan dan instansi baik swasta maupun BUMN 
dalam penyediaan jasa outsourcing ataupun bisnis jasa lainnya. Dalam penyediaan outsourcing, PT. Ciptamaya mampu 
menjalin kerjasama dengan klien dari berbagai bidang pekerjaan baik teknis maupun non teknis. 
 
2.2 Outsourcing 
Menurut Drs. Dadang Budiaji, MM. (Praktisi & Konsultan SDM), Outsourcing adalah pemindahan pekerjaan (operasi) 
dari satu perusahaan ke pihak (perusahaan) lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau 
untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. 
 
Outsourcing diatur dalam UU 13/2003 dan Kepmenakertrans 220/MEN/X/2004 tentang syarat-syarat penyerahan 
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Beberapa ketentuan pokok dalam outsorcing adalah 
penyelenggara outsourcing harus berbadan hukum, hak-hak normatif harus diberikan kepada karyawan outsourcing, bila 
hak-hak normatif tidak diberikan maka demi hukum karyawan outsourcing itu menjadi karyawan dari perusahaan 
pemberi pekerjaan, yang boleh di-outsource hanyalah proses-proses pendukung saja (bukan proses utama atau inti bisnis 
perusahaan). 
 
Karyawan outsourcing bisa merupakan karyawan tetap ataupun kontrak. Hal itu bergantung kepada sifat pekerjaannya 
dan juga bergantung kepada kebijakan pengelola outsourcing itu. Keberadaan karyawan kontrak dan outsourcing adalah 
suatu kenyataan yang sulit untuk dihilangkan karena tidak semua perusahaan sudah benar-benar siap untuk memiliki 
karyawan tetap dengan segala konsekuensinya, lagipula beberapa jenis bisnis tertentu mengandung ketidakpastian yang 
tinggi sehingga merupakan resiko besar kalau perusahaan langsung mengangkat karyawan tetap[2]. 
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Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer 
yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung 
dalam suatu entitas organisasi formal, seperti Departemen atau Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yang dapat 
dijabarkan menjadi Direktorat, Bidang, Bagian sampai pada unit terkecil di bawahnya. Informasi menjelaskan mengenai 
organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi 
sekarang dan apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang tentang organisasi tersebut[4]. 
 
2.3 Basis Data 
Model basis data menunjukkan suatu cara yang digunakan untuk mengelola jaringan data secara fisik dalam memori 
sekunder yang akan berdampak pada bagaimana mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam 
sistem yang sedang kita tinjau[3]. 
Basis Data dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti dijelaskan berikut: 
1. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat 

dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 
2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan 

(redudansi) yang tidak perlu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 
3. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan electronis[3]. 
 
3. Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem 
3.1 Kebutuhan Perangkat Keras Sistem 
Spesifikasi perangkat keras yang dipakai untuk membangun sistem ini adalah: 
1) Processor  : Intel[R] Pentium[R] 4 CPU 2.66GHz 
2) Hard disk (Space) : 37.26 GB  
3) Memory (RAM) : 504 MB 
4) Layar  : Standard Resolution 
 
3.2 Kebutuhan Perangkat Lunak Sistem 
Pengguna program di sisi client menggunakan web-browser untuk dapat menngakses dan menggunakan aplikasi ini. 
Untuk dapat menggunakan Sistem Informasi ini dibutuhkan perangkat lunak pendukungnya. Kebutuhan perangkat lunak 
antara lain ditunjukkan pada Tabel 1, dan Tabel 2 
 

Tabel 1. Tabel Kebutuhan Perangkat Lunak Server 
Nomor Perangkat Lunak 
1 Sistem Operasi Windows 
2 XAMPP 1.6.8 basic edtion for Windows, Terdiri 

dari: 
1. Apache 2.2.14 (IPv6 enabled) 
2. MySQL 5.1.41 + PBXT engine 
3. PHP 5.3.1 
4. phpMyAdmin 3.2.4, dsb 

3 
Sistem informasi SDM PT. Ciptamaya 

4 Browser Internet : Mozilla Firefox 3.5 atau yang lebih 
tinggi 

 
Tabel 2. Tabel Kebutuhan Perangkat Lunak Client 

Perangkat Lunak Jenis Perangkat Lunak 
Sistem Operasi a. Windows 

b. Linux 
c. Mac OS 

Browser a. Mozilla Firefox 3.5 atau yang lebih tinggi 
b. Internet Explorer 5 atau yang lebih tinggi 

Kebutuhan lainnya a. Adobe Flash Player 
 
3.3 Perancangan 
3.3.1. Kebutuhan sistem 
Beberapa fungsi utama yang dibutuhkan dari sistem informasi SDM PT. Ciptamaya ini antara lain adalah: 
1) Menyediakan berita atau informasi terbaru dari lowongan pekerjaan dari mitra PT. Ciptamaya yang membutuhkan 

tenaga kerja. 
2) Menyediakan fasilitas penyimpanan data-data pribadi atau curriculum vitae (CV). 
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3) Menyediakan fasilitas melamar pekerjaan secara online. 
4) Memiliki kemampuan pencarian lowongan pekerjaan. 
Fungsi-fungsi tersebut merupakan kebutuhan fungsional dasar yang harus dipenuhi dalam pembangunan website sistem 
informasi SDM PT. Ciptamaya ini. 
 
3.4 Perancangan Sistem 
Pemodelan fungsional dilakukan dengan merancang aliran data dan proses-proses yang tergabung di dalamnya. Untuk 
menggambarkan model aliran data tersebut digunakan Diagram Alur Data (Data Flow Diagram/DFD). Ada tiga entitas 
eksternal (yang digambarkan dengan bentuk persegi) yang berinteraksi dengan sistem yaitu: Pencari Kerja, Client, dan 
HRD. Masing-masing entitas eksternal tersebut memproduksi informasi untuk digunakan oleh sistem dan mengkonsumsi 
informasi yang dihasilkan oleh sistem. 

 
3.4.1. Konteks Diagram Alur Data dan Diagram tingkat 0 

  

kategori minat

pegawai baru

pelamar pekerjaan

Lamar pekerjaan

status pelamar

biodata HRD

lowongan pekerjaan

biodata perusahaan

lowongan
pekerjaan

biodata
pencari kerja

Sistem Informasi SDM
PT. Ciptamaya

HRD

Clients

pencari pekerjaan

 
Gambar 1. Diagram Konteks 
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biodata perusahaan

biodata PK

biodata PK

biodata PK

data lowongan

data lowongan

data pelamar

biodata PK

data pelamar

status pelamar

status awal
status akhir

info lowongan

data pelamar

Kategori lowongan

pil ihan kategori

data riwayat kerja

biodata PK

data riwayat kerja

biodata perusahaan

biodata perusahaan

data kategori minat

data kategori minat

pil ihan kategori

data riwayat pendidikan

data pelatihan

data riwayat pendidikan

data pelatihan

biodata perusahaan

Clients

1

Melakukan pendaftaran

Clients

Pengguna

2

Memperbarui BiodatadtLowongan

3

melamar pekerjaan

4

memasukkan informasi lowongan

pencari pekerjaan

dtPelamar

5

manage data lowonganHRD

Pilihan Minat
Riwayat Kerja

6

memasukkan kategori minat

Kategori Minat

Riwayat pendidikan

Pelatihan

 
Gambar 2. Diagram Alur Data Tingkat 0 

 
4. Implementasi dan analisis 
4.1 Implementasi 
4.1.1. Tahap Optimasi Sistem 
Pada tahap ini, sistem informasi SDM PT. Ciptamaya didemokan kepada calon pengguna. Sistem informasi ini 
mempunyai tiga calon pengguna yaitu: 
1. Job-seeker (Pencari Kerja) 
2. Client (Perusahaan Pemberi Kerja) 
3. HRD 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para calon pengguna, masukan yang sering didapatkan 
kebanyakan adalah berupa tampilan dari sistem yang dirasa pengguna masih sulit digunakan atau penambahan fitur. 
Setiap kesempatan demo tersebut, penulis membawa beberapa permintaan perbaikan fungsi dan tampilan sistem. Dan 
pada demo berikutnya penulis datang sudah dengan perbaikan yang diminta oleh calon user. 
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4.2 Pengujian Sistem 
4.2.1. Pengujian Dengan Metode Black-Box 
Metode pengujian aplikasi dilakukan dengan metode black-box testing atau pengujian aplikasi dengan menguji dari segi 
tampilan tanpa menguji source code secara langsung. Dari tampilan tersebut masing-masing form yang dirasa mewakili 
berbagai fungsi diuji. Untuk menguji fungsi dari tiap sistem maupun modul aplikasi, dibutuhkan sebuah form tertulis 
yang diberikan pada masing-masing calon pengguna yang akan menguji aplikasi. Berikut adalah hasil kesimpulan dari 
masing-masing form. 
 
5. Kesimpulan 
Kesimpulan dari makalah ini adalah: 
1. Sistem informasi SDM PT. Ciptamaya ini memungkinkan penyimpanan data dan informasi yang dibutuhkan oleh 

seluruh pihak, baik itu PT. Ciptamaya, perusahaan client, sampai pencari pekerjaan, dan menyalurkan informasi 
tersebut sebaik mungkin secara realtime. 

2. Sistem informasi SDM PT. Ciptamaya dapat melakukan pengiriman lamaran oleh pencari pekerjaan, serta perusahaan 
client dapat memberikan informasi lowongan pekerjaan secara online, sehingga mengurangi beban kinerja teknis serta 
mengurangi waktu pekerjaan manual. 

3. Sistem informasi SDM PT. Ciptamaya mempunyai sebuah sistem otorisasi yang bertujuan agar informasi yang ada 
dapat diakses sesuai peran pengguna dalam mengorganisir seluruh informasi. 
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