
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini 

belum bisa diatasi oleh pemerintah nasional pada umumnya dan pemerintah 

daerah pada khususnya. Berbagai cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah 

ditempuh oleh pemerintah namun masalah ini belum juga mampu untuk 

diselesaikan. Pengangguran ini muncul karena adanya ketidaksesuaian antara 

permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja (Sutjiami & Puspita, 2018). 

Lowongan pekerjaan memiliki dua kata yaitu lowong yang berarti kosong  

dan pekerjaan yang berarti profesi menurut Rifai (dalam Indiarto, 2016), 

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. 

Pengangguran dari tahun ke tahun semakin meningkat berdasarkan data 

BPS Kota Palopo (2019), penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat 

sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing-masing 

87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 247,52 

Km maka kepadatan penduduk di Kota Palopo yaitu 730 jiwa/kilometer persegi. 

Kecamatan dengan kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa 

per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk 

terendah adalah Kecamatan Mungkajang yaitu 151 per kilometer persegi. Jumlah 

pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo tahun 2018 

adalah sebanyak 1.878 orang yang terdiri 1.108 orang laki-laki dan 770 orang 

perempuan. Sebagian besar pencari kerja merupakan lulusans Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dan lulusan Universitas. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eri selaku ketua PHRI Kota Palopo 

langkah pemerintah Kota Palopo dalam menangani pengangguran yaitu adanya 

program „Siapa Mau Kerja Apa”. Program ini bertujuan meminimalkan jumlah 

pengangguran yang ada di Kota Palopo dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah 

akan menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang mau berusaha apa saja sesuai 



2 

 

 

dengan potensi yang dimilikinya. Pemerintah berupaya menekan tingkat 

pengangguran dari tahun ke tahun di Kota Palopo namun program ini masih 

belum mampu mencapai tujuan tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara informal dengan Novita selaku 

masyarakat Kota Palopo, saat ini masih banyak yang belum mempunyai pekerjaan 

dan beberapa yang telah bekerja namun tidak sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimilikinya. Kendala umumnya yaitu tidak tersedianya lapangan kerja dan 

kurangnya informasi yang didapatkan. Kendala yang terjadi di Kota Palopo 

sulitnya informasi lowongan pekerjaan terutama untuk para alumni juga sarjana 

universitas dan sekolah tinggi lainnya.  

Untuk mengatasi masalah tersebut, pencari kerja membutuhkan sebuah 

layanan yang mampu memberikan informasi lowongan pekerjaan secara cepat, 

akurat dan efisien. Tujuannya agar pencari kerja dapat memperoleh informasi 

lowongan-lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi diri. Dalam hal ini 

pembuatan sistem informasi lowongan pekerjaan berbasis webGIS dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan internet. Sistem informasi lowongan pekerjaan 

berbasis webGIS bertujuan untuk memudahkan para pencari kerja dalam 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai termasuk untuk meminimalkan biaya dan 

waktu yang dibutuhkan untuk pengajuan aplikasi lamaran kerja melalui internet. 

Pemanfaatan teknologi informasi lowongan pekerjaan berbasis webGIS 

diharapkan dapat meningkat dimasa yang akan datang seiring berkembangnya 

teknologi informasi. 

Alasan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mempermudah pencari kerja 

dalam mencari lowongan kerja di Kota Palopo. Banyak masyarakat Kota Palopo 

maupun pendatang baru yang kesulitan dalam mendapatkan informasi lowongan 

pekerjaan di Kota Palopo sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran untuk 

itu diperlukan suatu aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam mencari 

pekerjaan di Kota Palopo sehingga penulis melakukan penelitian mengenai hal 

tersebut. Penelitian ini berjudul “Sistem Informasi Lowongan Pekerjaan di Kota 

Palopo berbasis webGIS. Aplikasi ini diharapkan akan membantu masyarakat 

Kota Palopo maupun pendatang untuk menemukan lowongan kerja yang 

diinginkan. Pencari kerja pun dapat terbantu dengan aplikasi ini. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem untuk menyebarkan informasi 

lowongan kerja di Kota Palopo? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar masyarakat mengetahui ketersediaan 

informasi lapangan pekerjaan yang ada di Kota Palopo dengan membuat sistem 

informasi lowongan pekerjaan berbasis webGIS di Kota Palopo. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan 

sesuai dengan bidangnya dan skill yang dimiliki,  

1. sistem ini mempermudah masyarakat karena tidak perlu mendatangi 

perusahaan satu persatu untuk mencari lowongan kerja. 

2. Agar para pencari kerja mendapat informasi lowongan kerja dengan mudah 

dan minim biaya dan waktu. 

3. Agar mengurangi angka pengangguran khususnya di Kota Palopo.  

4. Diharapkan dari hasil penelitian akan memberikan suatu hasil referensi yang 

berguna dalam perkembangan dunia akademik khususnya dalam penelitian-

penelitian yang akan datang. Dapat pula memberikan sumbangan pemikiran 

bagi perkembangan teknologi informasi dalam dunia ilmu pengetahuan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Teori 

1. Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, 

suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis 

yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Hidayat, 2010). 

Pengertian lain diberikan oleh Yuhefizar dkk (2009), website adalah keseluruhan 

halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung 

informasi. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa website 

adalah kumpulan halaman web dalam sebuah domain yang berisi informasi berupa 

teks, gambar, animasi, suara atau gabungan dari semuanya yang saling terhubung 

satu dengan yang lain. 

a. Konsep dasar web 

Situs web (website ) terdiri dari beberapa komponen yang saling terhubung 

satu sama lain untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

1) Internet 

Ada banyak pengertian internet salah satu diantaranya menurut Sibero 

(dalam Nofyat dkk, 2018) menyatakan bahwa internet adalah jaringan komputer 

yang menghubungkan antar jaringan secara global. Internet dapat juga dapat 

disebut jaringan alam suatu jaringan yang luas. Seperti halnya jaringan komputer 

lokal maupun jaringan komputer area, internet juga menggunakan protokol 

komunikasi yang sama yaitu TCP/IP (Tranmission Control Protol / Internet 

Protocol). 

2) Istilah-istilah internet 

Adapun beberapa istilah-istilah internet, yaitu: 

a) DNS (Domain Name Sistem) 

DNS adalah server yang berfungsi untuk menerjemahkan IP address ke 

sebuah nama alamat dan sebaliknya dari nama alamat ke IP address. DNS Server 
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memberikan nama sebuah komputer dalam suatu jaringan komputer, sedangkan 

dalam internet nama yang diterjemahkan oleh DNS server merupakan IP address 

dimana web dapat diakses. DNS adalah distribute database sistem yang 

digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). DNS biasa digunakan 

pada aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email, dimana 

DNS membantu memetakan host name sebuah komputer ke IP address (Tedyyana 

dan Kurniati, 2016). 

b) Web server 

Web server merupakan software dalam server yang berfungsi untuk 

menerima permintaan request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS 

dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya 

dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. 

Web server adalah tempat mendapatkan halaman web dan data yang berhubungan 

dengan website yang dibuat. Beberapa web server yang digunakan di internet 

yaitu Apache web server, intenet information service, xitami web server, dan sun 

java sistem web server (Marisa, 2017). 

c) WWW (World Wide Web) 

World Wide Web sering disingkat dengan www atau web adalah suatu 

metode unuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara 

maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan 

(link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses 

melalui sebuah browser (Yuhefizar, 2008). 

d) Web browser 

Web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan 

penggunanya untuk berinteraksi dengan teks, image, video, games, dan informasi 

lainnya yang berlokasi pada halaman web pada World Wide Web (WWW) atau 

Local Area Network (LAN) (Limantara, 2009). 

2. Sistem Informasi 

Sistem adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dengan ketentuan-

ketentuan aturan yang sistematis dan terstruktur untuk membentuk satu kesatuan 

yang melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem memiliki 
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beberapa karakteristik atau sifat yang terdiri komponen sistem, batasan sistem, 

lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, 

pengolahan sistem, dan keluaran sistem. Sedangkan informasi adalah data yang 

diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu 

keadaan. Sistem informasi merupakan suatu kombinasi teratur dari orang-orang, 

hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang 

mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. 

Fungsi sistem informasi yaitu untuk meningkatkan aksebilitas data yang ada 

secara efektif dan efisien kepada kepada pengguna, tanpa dengan perantara sistem 

informasi, dan memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan (Anggraeni dan 

Irviani, 2017). 

Sistem informasi adalah 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. Dalam kebanyakan sistem informasi, penerima 

informasi tidak mempunyai pengetahuan, baik tentang penyimpanan maupun 

tentang kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Sistem informasi terdiri 

dari komponen-komponen yang disebut blok bangunan (building block) (Sutabri, 

2014). Adapun menurut Jogiyanto (dalam Liatmaja dan Wardanti, 2013) sistem 

informasi merupakan suatu sistem yang tujuannya menghasilkan informasi. 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

pemakainya. Data yang diolah menjadi informasi. Untuk menjadi suatu informasi, 

data yang diolah tersebut harus berguna bagi penggunanya. 

3. Sistem Informasi Geografis  

Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information Sistem (GIS) 

merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk 

bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi 

keruangan) (Sutabri, 2014). SIG memiliki beberapa pengertian yang didefinisikan 

Aronof  (dalam Adil, 2017), adalah suatu sistem berbasis komputer yang memiliki 

kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, 
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manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi dan 

analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir (output). Hasil akhir output dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan  pada masalah yang berhubungan 

dengan geografi. Menurut Gistut (dalam Adil, 2017) menyatakan SIG adalah 

sistem yang dapata mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu 

mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik 

fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup 

metodologi dan teknologi yang diperlukan yaitu data spasial, perangkat keras, 

perangkat lunak, dan struktur organisasi. 

Untuk membuat suatu perencanaan pembangunan atau pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan spasial diperlukan analisis data yang bereferensi  

geografis. Analisis ini harus didukung oleh sejumlah konsep-konsep ilmiah dan 

sejumlah data yang handal. Data atau informasi yang berkaitan dengan 

permasalahan akan dipecahkan harus dipilih dan diolah melalui pemrosesan yang 

akurat. Untuk keperluan tersebut SIG menyediakan sejumlah subsistem data 

input, data output, data management, dan data manipulation dan analysis  

(Irwansyah, 2013). 

a. Data Input  

Sub-sistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan 

menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Sub-sistem ini pula 

yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau mentransformasikan 

format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat 

SIG yang bersangkutan.  

b. Data Output 

Sub-sistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran 

(termasuk mengekspornya ke format yang dikehendaki) seluruh atau sebagian 

basis data (spasial) baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy seperti halnya 

table, grafik, report, peta, dan lain sebagainya.  

c. Data Management  

Sub-sistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel 

atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah 

dipanggil kembali atau di-retrieve, di-update, dan di-edit. 
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d. Data Manipulation & Analysis 

Sub-sistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh 

SIG. Selain itu sub-sistem ini juga melakukan manipulasi (evaluasi dan 

penggunaan fungsi-fungsi dan operator matematis & logika) dan pemodelan data 

untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

1) Komponen-Komponen SIG 

Komponen yang digunakan dalam SIG merupakan komponen utama, 

penunjang sekaligus yang berkontribusi dalam menghasilkan output. Menurut 

Nirwansyah (2017) komponen utama SIG terdiri atas sebagai berikut. 

a) Hardware 

Perangkat keras (hardware) SIG terdiri dari beberapa macam. Perangkat 

komputer, GPS, printer, plotter, scanner, digitizer, dan lain-lain. Fungsi perangkat 

keras ini adalah sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIG, 

pengambilan data hingga ke produk akhir baik itu peta cetak, CD, Virtual Storage, 

Web-GiS, dan sebagainya. 

b) Software 

Perangkat lunak (software) SIG merupakan sekumpulan program aplikasi 

yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, 

penyimpanan editing, hingga layout, ataupun analisis keruangan. 

c) Brainware 

Brainware atau dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya 

manusia merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk 

mengolah berbagai macam data keruangan (data spasial) untuk suatu tujuan 

tertentu. 

d) Data Spasial 

Data dan informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam 

GIS. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu sistem 

informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-

tujuan tertentu. 

e) Metode 

Penggunaan metode dalam SIG akan menentukan produk informasi yang 

akan dihasilkan. Teknik analisis dalam SIG memberikan keleluasaan bagi 
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pengguna dan pengembang untuk memperoleh informasi yang relavan bagi para 

pemangku kepentingan. 

Komponen utama SIG dapat dibagi ke dalam 4 komponen utama, yaitu: 

perangkat keras (digitizer, scanner, Central Processing Unit (CPU), hard-disk, 

dan lain-lain), perangkat lunak (ArcGIS, ArcView, Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, 

Mapinfo, dan lain-lain), organisasi (manajemen) dan pemakai (user). Kombinasi 

yang benar antara keempat komponen utama ini akan menentukan kesuksesan 

suatu proyek pengembangan SIG. Komponen-komponen tersebut telah 

mempresentasikan infrastruktur yang terkait dengan pemanfaatan SIG sebagai 

teknologi pengolahan data. 

4. WebGIS 

WebGIS adalah SIG yang didistribusikan di seluruh lingkungan jaringan 

komputer untuk mengintegrasikan, menyebarkan dan mengkomunikasikan 

informasi geografis secara visual di World Wide Web melalui internet (Maharani 

dkk, 2017). 

Pada saat ini webGIS telah banyak dikembangkan dalam berbagai bidang, 

menurut Li (dalam Wahabi dkk, 2018) teknologi webGIS telah dikembangkan 

oleh instansi pemerintahan, perusahaan, lembaga penelitian, dan masyarakat 

umum untuk digunakan sebagai pendukung keputusan, akses data spasial, 

eksplorasi dan visualisasi data spasial, ruang pengolahan analisis data dan 

pemodelan serta digunakan untuk mengintegrasikan layanan berbasis geospasial 

dengan layanan proses komputasi dan lingkungan dalam bentuk website. Adapun 

menurut Irwansyah (2013) Saat ini webGIS berkembang dengan sangat pesat. 

perkembangan GIS mengacu pada berbagai macan aspek, seperti pada bidang tata 

letak kota, kehutanan, properti, penanggulangan bencana dan lain-lain. WebGIS 

memiliki manfaat yang sangat besar salah satunya adalah adanya peta online 

sebuah daerah di mana user/pengguna dapat mencari lokasi yang dinginkan secara 

online melalui jaringan internet. Beberapa macam software webGIS menurut 

Irwansyah (2013) adalah sebagai berikut. 

a. WebGIS Simpotenda  

WebGIS Simpotenda menyajikan data unggulan potensi daerah seperti 

pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan dan lain-lain. WebGlS Siptomenda 
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dapat digunakan untuk mendesain. mengelola dan menyajikan data bereferensi 

geografis atau peta dalam mendukung pengambilan keputusan.  

b. GeoServer  

GeoServer merupakan aphkasi penyediaan data geospasial melalui layanan 

web services dan dapat diakses melalui web http, aplikasi pemetaan online, dan 

aplikasi desktop (ArcGlS, WMS/WFS Client). Penggunaan standar yang 

dikeluarkan oleh OGC memungkinkan layanan yang dihasilkan terbuka dan dapat 

diakses oleh aplikasi lainnya dalam menggabungkan informasi geospasial. 

c. Mapserver  

Mapserver merupakan salah satu aplikasi pemetaan online (webGIS) yang 

dikembangkan oleh Universitas Minnesota, NASA, dan Departemen Sumber 

Daya Alam Minnesota (Minnesota Departemen of Natural Resources). Mapserver 

merupakan aplikasi open source yang berani dapat didistribusikan dengan gratis 

disertai dengan sumber kode pemrograman apabila ingin mengembangkan lebih 

lanjut. Mapserver dapat dijalankan pada beberapa sistem operasi yaitu 

Unix/Linux, MacOS, dan Windows.  

d. Google Earth  

Google Earth merupakan sebuah program globe virtual yang sebenarnya 

disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole Inc,. Program ini memetakan bumi 

dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi 

udara dan globe GIS3D. Tersedia dalam liga lisensi berbeda: Google Earth, 

sebuah versi gratis dengan kemampuan terbatas: Google Earth Plus ($20), yang 

memiliki fitur tambahan, dan Google Earth Pro ($400 per tahun), yang digunakan 

unluk penggunaan komersial. 

e. Mobile GIS  

Teknologi GIS (Geographic Information Sistem) mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Di antaranya adalah Mobile GIS di mana GlS yang tadinya 

hanya digunakan di dalam lingkungan kantor menjadi semakin fleksibel dan 

mampu digunakan di luar kantor secara mobile. Mobile GIS dapat digunakan 

untuk menangkap, menyimpan, update, manipulasi, analisa dan menampilkan 

informasi geografi secara mudah. Mobile GIS mengintregasikan salah satu atau 

lebih teknologi yaitu Perangkat mobile, GPS, dan wireless communication GIS. 

tel:1320
tel:400
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5. Peta 

Peta adalah suatu penyajian atau gambaran, unsur-unsur atau kenampakan-

kenampakan nyata yang dipilih di permukaan bumi atau benda-benda angkasa, 

atau kenampakan-kenampakan abstrak yang ada di permukaan bumi atau benda-

benda angkasa, dan pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan 

diperkecil dengan skala. 

Kenampakan-kenampakan nyata yang ada dipermukaan bumi, misalnya 

pegunungan, lembah, sungai, hutan, sawah, danau, jalan-jalan, dan jalan kereta 

api. Sedangkan kenampakan-kenampakan abstrak yang ada kaitannya dengan 

permukaan bumi, misalnya antara lain lintang bujur, batas wilayah, iklim, cuaca, 

garis ekuator, dan garis meridian utama (Gunawan dkk, 2007). 

Adapun perkembangan peta terbagi menjadi tiga yaitu: 

a. Peta analog 

Peta analog (antara lain peta topografi, peta  tanah dan sebagainya) yaitu 

peta dalam bentuk cetak. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik 

kartografi, kemungkinan besar memiliki referensi spasial  seperti koordinat, skala, 

arah mata angin dan sebagainya. 

Peta analog, sebenarnya jenis data ini merupakan versi awal dari data 

spasial, dimana yang membedakannya adalah hanya dalam bentuk 

penyimpanannya saja. Peta analog merupakan bentuk tradisional dari data spasial, 

dimana data ditampilkan dalam bentuk kertas. Oleh karena itu dengan 

perkembangan teknologi saat ini peta analog tersebut dapat di scan menjadi 

format digital untuk kemudian disimpan dalam basis data (Ardiansyah, 2017). 

b. Peta digital 

Peta digital adalah representasi fenomena geografik yang disimpan untuk 

ditampilkan dan dianalisis oleh komputer digital. Setiap objek pada peta digital 

disimpan sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat. Sebagai contoh, objek 

berupa lokasi sebuah titik akan disimpan sebagai sebuah koordinat, sedangkan 

objek berupa wilayah akan disimpan sebagai sekumpulan koordinat (Nugraha, 

2012). 
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Beberapa kelebihan penggunaan peta digital dibandingkan peta analog 

(yang disimpan dalam bentuk kertas atau media cetakan lain) menurut (Nugraha, 

2012), antara lain dalam hal: 

1) Peta digital kualitasnya tetap. Tidak seperti kertas yang dapat terlipat, 

memuai atau sobek ketika disimpan, peta digital dapat dikembalikan ke 

bentuk asalnya kapanpun tanpa ada penurunan kualitas. 

2) Peta digital mudah disimpan dan di pindahkan dari satu media penyimpanan 

ke media penyimpanan yang lain. Peta analog yang disimpan dalam bentuk 

gulungan-gulungan kertas misalnya, memerlukan ruangan yang lebih besar 

dibanding dengan jika peta tersebut disimpan sebagai peta digital dalam 

sebuah hard disk atau CD-ROM. 

3) Peta digital lebih mudah untuk diperbarui. Penyuntingan untuk keperluan 

pemutakhiran data atau perubahan sistem koordinat misalnya, dapat lebih 

mudah dilakukan menggunakan perangkat lunak tertentu (Nugraha, 2012). 

c. Peta virtual 

Ada beberapa contoh peta virtual diantaranya Google Earth dan Google 

Maps. Google Maps adalah sebuah jasa peta globe virtual gratis dan online 

disediakan oleh Google Maps dapat ditemukan di http://maps.google.com 

(Wikipedia.org). Google maps menawarkan peta yang dapat diseret dan gambar 

satelit untuk seluruh dunia dan baru-baru ini, bulan, dan juga menawarkan 

perencana rute dan pencari letak bisnis di U.S., Kanada, Jepang, Hongkong, Cina, 

UK, Irlandia (hanya pusat kota) dan beberapa bagian Eropa. Google maps masih 

berada pada tahap beta (Juniardi dan Azwansyah, 2014). 

Google Earth merupakan sebuah program globe virtual yang sebenarnya 

disebut Earth Viewer dan dibuat oleh Keyhole, Inc. Program ini memetakan bumi 

dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi 

udara dan globe GIS 3D.  

Globe virtual ini memperlihatkan rumah, warna mobil, dan bahkan 

bayangan orang dan rambu jalan. Google Earth membolehkan pengguna mencari 

alamat (untuk beberapa negara), memasukkan koordinat atau menggunakan mouse 

untuk mencari lokasi. Google Earth mampu menunjukkan semua gambar 

permukaan bumi dan juga merupakan sebuah klien Web Map Service. Google 

http://maps.google.com/
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Earth mendukung pengelolaan data Geospasial tiga dimensi melalui Keyhole 

Markup Language (KML). 

Google Earth memiliki kemampuan untuk memperlihatkan bangunan dan 

struktur (seperti jembatan) 3D, yang meliputi buatan pengguna yang 

menggunakan SketchUp, sebuah program pemodelan 3D. Google Earth versi lama 

(sebelum Versi 4), bangunan 3d terbatas pada beberapa kota, dan memiliki 

pemunculan yang buruk tanpa tekstur apapun. Banyak bangunan dan struktur di 

seluruh dunia memiliki detail 3D-nya (Maestro, 2010). 

6. Lowongan Kerja  

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. Dapat disimpulkan bahwa 

lowongan kerja adalah kesempatan atau peluang yang belum terisi yang tersedia 

untuk seseorang yang mencari pekerjaan untuk dapat bekerja sesuai dengan 

persyaratan yang dibutuhkan.  

Kesempatan bekerja untuk berada pada posisi atau jabatan tertentu sesuai 

yang diinginkan sangatlah didambakan oleh setiap orang. Setiap lowongan kerja 

akan mencantumkan jenis pekerjaan beserta posisi/jabatan yang bisa dipilih oleh 

para pencari kerja. Pencari kerja dapat memilih posisi atau jabatan tertentu yang 

sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya. Instansi atau perusahaan 

memberikan kesempatan kerja pada orang lain yang memiliki kemampuan atau 

keahlian sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Adapun jenis pekerjaannya yaitu 

seperti pertokoan, pabrik, perusahaan, sekolah, perbankan dan sebagainya 

(Nugroho, 2016). 

7. Research and Development (R&D) 

Penelitian dan Pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki 

praktik. Yang dimaksud dengan Penelitian dan Pengembangan atau Research and 

Development (R&D) adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada 

agar dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda 

atau perangkat keras (hardware), seperti buku, modul. alat bantu pembelajaran di 
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kelas atau di laboratorium. tetapi bisa juga perangkat lunak (software), seperti 

program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan 

atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, 

bimbingan, evaluasi, sistem manajemen, dan lain-lain (Salim, 2019).  

Penelitian R&D merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan 

sebuah produk berupa perancangan dalam bentuk webGIS. Penelitan R&D dapat 

dilakukan secara sistematis dan bertahap (Mulyani dkk, 2018). 

Model waterfall atau sering disebut sebagai classic life cycle adalah model 

pengembangan perangkat lunak yang menekankan fase-fase yang berurutan dan 

sistematis. Adapun tahapan pada penelitian ini menggunakan model 

pengembangan waterfall. Tahapan-tahapan pada model pengembangan waterfall 

adalah planning, analysis, desain, implementasi, testing, use dan maintance 

(Mulyani dkk, 2018). 

 
Gambar 1. Tahapan penelitian research and development (R&D) 

Sumber: Borg and Gill (dalam Sugiyono, 2010) 

Tahapan-tahapan dalam penelitian Research and Development (R&D) 

menurut Borg and Gill (dalam Sugiyono, 2010)adalah sebagai berikut: 

a. Potensi dan Masalah  

Potensi adalah segala suatu kemampuan yang mempunyai kemungkinan 

untuk dikembangkan dan mempunyai nilai tambah. Sedangkan masalah sesuatu 

yang bisa berpotensi jika dapat dikembangkan. 

b. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan informasi memiliki artian sebagai suatu bahan perencanaan 

dari produk yang akan dibuat guna dijadikan solusi dari permasalahan. 

c. Desain Produk 

Potensi dan 
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data 

Desain 

Produk 
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Desain 

Uji coba 

Pemakaian 

Revisi 

Produk 
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Massal 
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Desain produk yang diinginkan adalah desain produk yang berkualitas, 

ergonomis mempunyai manfaat ganda untuk kebutuhan manusia. 

d. Validasi Desain 

Merupakan suatu kegiatan untuk memberikan penilaian terhadap rancangan 

produk apakah efektif dari produk sebelumnya. 

e. Perbaikan Desain 

Perbaikan desain dilakukan jika ada beberapa hasil yang tidak sesuai 

perencanaan dan proses ini dilakukan guna menghasilkan produk yang lebih baik. 

f. Uji Coba Produk 

Artinya melakukan testing terhadap produk yang sudah jadi. 

g. Revisi Produk 

Setelah dilakukan proses pengujian selanjutnya produk baru diterapkan 

dalam lingkup yang luas. 

h. Uji Coba Pemakaian 

Proses ini ditujukan untuk mengetahui keefektifan dan dijadikan sebagai 

perbandingan kualitas antara produk lama dan produk baru. 

i. Revisi Produk 

Dilakukan jika dalam penggunaan terdapat kekurangan dan kelemahan dari 

produk itu sendiri. 

8. Jenis- Jenis Diagram UML 

a. Diagram Use Case 

Use case merupakan pemodelan untuk kelakuan (behaviour) sistem 

informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara 

satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, use 

case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi tersebut Rosa & shalahuddin, (2015). Ada dua hal utama pada use 

case yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case (Rosa & 

shalahuddin, 2015). 

1) Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi. 

2) Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit 

yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. 
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Tabel 1. Use case diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan 

peran yang pengguna mainkan 

ketika berinteraksi dengan use 

case. 

2 

 

Extend Menspesifikasikan bahwa use 

case target memperluas perilaku 

dari use case sumber pada suatu 

titik yang diberikan. 

3 
 

Use case Deskripsi dari urutan aksi-aksi 

yang ditampilkan sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi suatu aktor 

4 

 

Sistem Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem secara 

terbatas. 

5  Generalization Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi prilaku dan 

struktur data dari objek yang ada 

diatasnya objek induk 

(ancestor). 

6  Association Menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

7 

 

Note Elemen fisik yang eksis saat 

aplikasi dijalankan dan 

mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

8 
 

Dependency Hubungan dimana perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen 

mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang 

bergantung pada elemen yang 

tidak mandiri (independent). 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 

b. Activity Diagram 

Activity diagram atau diagram aktivitas menggambarkan workflow (aliran 

kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses menu atau bisnis yang ada 
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pada perangkat lunak Rosa & Shalahuddin (2015). Diagram aktivitas banyak 

digunakan untuk mendefinisikan hal-hal berikut:   

1) Rancang proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2) Pengelompokkan tampilan dari sistem dimana setiap aktivitas dianggap 

memiliki rancang antar muka tampilam. 

3) Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya.   

Tabel 2. Diagram Activity 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Activity Aktivitas yang dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali dengan 

kata kerja. 

2 

     

Decision Asosiasi percabangan dimana jika 

ada pilihan aktivitas lebih dari 

satu. 

3 
            

Intital Node Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram memiliki sebuah 

status awal. 

4 
            

Activity Final 

Node 

Status akhir yang dilakukan 

sistem, sebuah diagram aktifitas 

memiliki sebuah status akhir. 

5  Join Asosiasi penggabungan dimana 

lebih dari satu aktivitas 

penggabungan menjadi satu. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 

c. Sequence Diagram 

Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 

mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

objek. Oleh karena itu, untuk menggambarkan diagram sEquence harus diketahui 

objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta mode-mode yang 

dimiliki kelas yang diinstansi menjadi objek (Rosa & Shalahuddin, 2015). Berikut 

beberapa contoh simbol-simbol diagram sequence. 



18 

 

 

Tabel 3. Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

2 

 

Life Line 

Objek Entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

3  

 
Message 

Spesifikasi dari komunikasi 

antar objek yang memuat 

informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 

d. Class Diagram 

Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 

pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (Rosa & 

Shalahuddin, 2015). 

Tabel 4. Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization Relasi antarkelas dengan 

makna generalisasi 

spesialisasi (umum khusus).  

2 

 

Interface Sama dengan konsep 

interface dalam pemrograman 

berorientasi objek.  

3 Class1

 

Class Himpunan dari objek-objek 

yang berbagi atribut serta 

operasi yang sama. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar 

dilakukan oleh suatu objek. 

6 

 

Dependency Relasi antarkelas dengan 

makna ketergantungan 

antarkelas. 

Sumber: Rosa dan Shalahuddin (2015) 
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9. Teknik Pengujian Sistem 

Terdapat dua pendekatan dalam melakukan pengujian software, yaitu: 

a. Black Box Testing  

Pendekatan black-box testing, pendekatan ini melakukan pengujian terhadap 

fungsi operasional software. Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh penguji yang 

tidak ikut serta dalam pengkodean software. Black box testing berfokus pada 

kebutuhan fungsional pada software dan black box testing melakukan pengujian 

tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites. 

Kategori error yang akan diketahui melalui black box yaitu fungsi yang hilang 

atau tak benar, error dari antar-muka, error dari struktur data atau akses eksternal 

database, dan error dari kinerja atau tingkah (Utami & Asnawati, 2015). 

b. White Box Testing 

White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan 

terhadap detail perancangan. Menggunakan struktur kontrol dari desain program 

secara procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. 

Secara sekilas dapat diambil kesimpulan white box testing merupakan petunjuk 

untuk mendapatkan program yang benar secara 100%. Tujuan pengujian white 

box yaitu untuk mengetahui cara kerja suatu perangkat lunak secara internal dan 

untuk menjamin operasi-operasi internal sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditetapkan dengan menggunakan struktur kendali dari prosedur yang dirancang 

(Utami & Asnawati, 2015).  

White box testing dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QA, 

melakukan testing pada software/program aplikasi menyangkut security dan 

performance program tersebut (meliputi tes code, desain implementasi, security, 

data flow, software failure), dan dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan 

software atau pada tahap testing. Sedangkan metode black box (Fungsional), 

metode ini dilakukan oleh penguji yang independent, melakukan pengujian 

berdasarkan apa yang dilihat, hanya fokus terhadap fungsionalitas dan output. 

Pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila 

terdapat celah-celah bug/vulnerabilitas pada program aplikasi tersebut setelah 

dilakukan white box testing. Metode ini dilakukan setelah white box testing 

(Utami & Asnawati, 2015). 

tel:100
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Aris Martono dan Junaidi (2013) berjudul “Perancangan Aplikasi 

Sistem Perekrutan Tenaga Kerja Online Studi Kasus pada PT. Karya Kasih 

Persada” menggunakan metode penelitan pengumpulan data, analisis sistem, 

perancangan sistem dan implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk 

membantu perusahaan mengolah data secara cepat dimana dan kapan saja 

sehingga penggunaan sumber daya perusahaan dapat dioptimalkan secara 

efesien dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan sasaran perusahaan. 

2. Peneliti Prameswara dan Christanti (2016) dengan judul “Sistem Informasi 

Lowongan dan Lamaran Pekerjaan Berbasis Web Menggunakan ASP.Net”. 

Membahas tentang bagaimana membuat aplikasi untuk membantu pelamar 

pekerjaan mendapatkan informasi lowongan kerja, admin yang dapat 

mengelola data profil perusahaan dan persyaratan yang diberikan oleh 

perusahaan serta membuat media perantara yang memberikan informasi 

kepada perusahaan untuk menyeleksi kesesuaian kualifikasi dan persyaratan 

dari suatu lowongan pekerjaan. 

3. Penelitian Benni Agung Nugroho (2016) berjudul “Informasi Lowongan 

Kerja Berbasis Android (Studi Kasus di Disnaker Kab. Nganjuk)” 

menggunakan metode penelitian studi literatur, wawancara dan observasi. 

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi informasi lowongan kerja berbasis 

android. Kesimpulan penelitian ini adalah fitur yang berhasil dibuat adalah 

data lowongan kerja, data sesuai kategori, dan data pengumuman dari 

Disnaker Kab. Nganjuk serta aplikasi ini dapat mengirim data lamaran kerja 

ke email perusahaan atau instansi yang tersedia. 

4. Peneliti Erick Sapoetra (2017) dengan judul Sistem Informasi Jasa Lowongan 

Kerja Berbasis Website. Membahas tentang website lowongan kerja di Kota 

Palopo diharapkan dapat mempermudah pencari kerja dalam mencari 

informasi lowongan kerja yang ada di Kota Palopo yang sesuai dengan minat 

dan bakat. Pemboatan program ini juga menggunakan perangkat lunak seperti 

Windows 7, Sublime Text, UML, metode pengujian white box dengan 

menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP serta database 

menggunakan MySQL. 
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5. Penelitian Yanti Salong (2018) berjudul “Perancangan Website Lowongan 

Kerja di Kota Palopo” menggunakan metode pengujian black box. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu merancang website lowongan kerja yang informatif, 

cepat dan akurat yang akan mempermudah pencari kerja dalam mencari 

lowongan kerja. dapat mengefesienkan waktu didalam mencari informasi 

lowongan kerja dan website lowongan kerja ini telah diuji menggunakan 

metode pengujian black box dan semua tampilan dan tombol dalam website 

ini telah sesuai dengan yang diharapkan atau telah berhasil dan dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Kota Palopo terletak antara 2°53'15"-3°04'08"LS dan 120°03'10"-

120°14'34"BT, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu 

di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu disebelah Selatan. Batas 

sebelah Barat dan Timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala 

Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone.  

Luas wilayah Kota Palopo tercatat 427, 52 km
2
 yang meliputi 9 Kecamatan 

dan 48 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara 

Barat dengan luas 54,13 km
2
 atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo 

secara keseluruhan. Sedangkan, Kecamatan dengan luas terkecil adalah 

Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km
2
 atau hanya sebesar 4,27 persen 

dari luas Kota Palopo.  

Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota 

Makassar, adalah 360 km. Jarak seluruh Ibukota Kecamatan ke Ibukota Palopo 

semua relatif dekat, berkisar antara 1-5 km, yang terjauh adalah Ibukota 

Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.  

Masih banyak warga Kota Palopo yang belum mempunyai pekerjaan 

sehingga mengakibatkan tingkat pengangguran di Kota Palopo bertambah dari 

tahun ke tahun, salah satu penyebabnya yaitu kurangnya informasi yang tepat dan 

akurat mengenai informasi lowongan kerja yang tersedia di Kota Palopo. Proses 

pencari kerja mencari lowongan kerja masih manual yaitu dengan cara turun 

langsung ke lapangan mencari informasi. Namun dengan berkembangnya 

tel:120
tel:120
tel:427
tel:360
tel:1-5
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teknologi informasi di masa sekarang dimana semua informasi dapat kita peroleh 

melalui internet  maka salah satu solusi yang dapat dihadirkan yaitu dengan 

membuat website lowongan kerja Kota Palopo yang diharapkan memberikan 

kemudahan bagi pencari kerja untuk mendapatkan informasi lowongan kerja. 

Berikut kerangka pikir untuk memperjelas hal di atas.  

Website

   (Pemrograman PHP,Java 

Script,HTML,Mysql)

Sistem Informasi
Alamat Lowongan Kerja

(Geocam free)

Data vektor dan data atribut 

(titik koordinat, nama 

perusahaan, jenis lowongan 

kerja, alamat, no. Telpon, 

persyaratan, dan berkas)

Lowongan Kerja di Kota 

Palopo

Informasi Lowongan 

Pekerjaan sulit untuk 

didapatkan

WebGIS

Sistem Informasi Lowongan 

Pekerjaan di kota palopo

Informasi Lowongan Kerja di 

Kota Palopo

 
Gambar 2. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


