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1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan dikatakan berhasil tentu saja tak lepas dari peran serta

tenaga kerja sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan segala

macam aktifitas demi kemajuan tempat kerjanya. Pengelolaan sumber daya

manusia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu membangun

sumber daya manusia yang kompeten (Anatan, et al., 2010).

PT Indomarco Prismatama adalah perusahaan yang bergerak dibidang

retail atau yang biasa kita kenal Indomaret yang mana jaringan minimarket

menyediakan kebutuhan sehari – hari. Pada saat ini PT Indomarco Prismatama

ataupun Indomaret telah berkembang pesat hingga pada tahun 2017 telah tercatat

lebih dari 13.600 toko.

Perusahaan tersebut telah berkembang pesat dari tahun 1988, sehingga

sangat memerlukan tenaga kerja yang handal dan mampu bekerja sama team

untuk mengembangkan perusahaan lebih maju lagi. Saat ini pelamar PT.

Indomarco Prismatama calon pelamar datang langsung keperusahaan untuk

penyeleksian berkas terlebih dahulu dan juga ada yang mengirim surat lamaran

melalui jasa pengiriman pos serta email dinilai terlalu rumit dan membutuhkan

banyak waktu dalam prosedur pelaksanaanya, dampaknya akan ada banyak kertas

(surat lamaran) yang menumpuk sedangkan dengan melalui email sering

terjadinya spam ataupun juga masih adanya proses penerimaan menggunakan

sistem hubungan kekeluargaan atau rekomendasi dari karyawan lama tanpa

memperlihatkan kualitas SDM. Kemudian dalam proses penyeleksiannya

perusahaan harus selalu menginformasikan jadwal tes melalu jaringan telepon,
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yang mengakibatkan biaya operasional membesar. Karena banyaknya pelamar

pada PT. Indomarco Prismatama sulit untuk melakukan penyaringan surat

lamaran, maka diperlukan sebuah program rekrutmen karyawan berbasiskan web

untuk memudahkan proses rekrutmen, baik untuk pelamar maupun perusahaan.

Setiap data tentang pelamar, informasi lowongan pekerjaan, dan surat lamaran

akan disimpan pada sebuah basis data yang terintegrasi dan dapat ditampilkan

secara akurat dengan aplikasi berbasis web tersebut.

E-Recruitment merupakan sebuah metode perekrutan para calon tenaga

kerja baru pada perusahaan dengan melewati segala tahapan-tahapan yang telah

diberikan oleh perusahaan dan menggunakan media komunikasi elektronik

modern seperti internet, sehingga perekrutan dapat dilaksanakan dengan lebih

menghemat waktu dan tenaga guna mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan. Proses rekrutmen sangat penting karena kualitas SDM

dalam perusahaan tergantung pada kualitas proses rekrutmennya (Anatan, et al.,

2010). Dengan adanya sistem yang baik akan mendukung segala aktifitas

perusahaan maupun proses bisnis perusahaan, termasuk dalam pengelolaan

sumber daya manusia yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kinerja

perusahaan.

. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menganalisis, merancang, dan

membangun sistem basis data untuk penerapan rekrutmen karyawan berbasiskan

web dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penerapan E-Recruitment Pada

PT. Indomarco Prismatama”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkanlatar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat

dibuat beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Apakah sistem perekrutan karyawan yang berjalan pada PT. Indomarco

Prismatama sesuai dengan kebutuhan user?

2. Bagaimana membuat data pelamar agar tidak menumpuk dan memenuhi

lemari filing cabinet serta mempermudah bagian HRD dalam menemukan

data pelamar?

3. Bagaimana menyajikan informasi penerimaan karyawan yang dapat diakses

oleh calon karyawan secara mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ke

perusahaan?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan menjadi lebih terarah pada pokok permasalahan maka

peneliti hanya membahas mengenai sistem Penerapan E-Recruitmentmeliputi :

1. Merancang dan menerapkan aplikasi rekrutmen karyawan berbasiskan web.

2. Penelitian ini membahas proses penerimaan lamaran karyawan, data pelamar

sampai dengan pembuatan laporan penerimaan karyawan yang ditujukan

kepada pimpinan

3. Sistem perekrutan karyawan digunakan oleh pelamar, dan HRD (Human

Resource Development).

4. Pelamar hanya dapat mengakses profil perusahaan, informasi lowongan

pekerjaan, registrasi, login sebagai pelamar, mengisi biodatadiri dan melihat

informasi penerimaan karyawan.
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5. Divisi HRD dapat melihat form permintaan karyawan, data registrasi

pelamar, data pelamar, cetak data pelamar, memposting informasi lowongan

kerja dan pengumuman pelamar yang lulus seleksi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dalam pembuatan aplikasi ini adalah

sebagai berikut:

1. Dapat mempelajari dan mengetahui serta menganalisa sistem perekrutan

karyawan yang berjalan pada PT. Indomarco Prismatama.

2. Memberikan kemudahan pada department HRD Recruitment dalam mengolah

dan mendata laporan perekrutan karyawan dengan cepat dan akurat.

3. Memudahkan para pelamar untuk mengetahui lebih cepat informasi dan

melamar lowongan pekerjaan yang disediakan perusahaan serta posisi yang

diinginkan.

4. Memperkenalkan gambaran umum perusahaan yang diperlukan pembaca

untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang dan pengalamannya.

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan.

Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Merancang dan membangun sistem Informasi Penerimaan Karyawan berbasis

web pada PT Indomarco Prismatama yang dapat mengolah data pelamar

dalam suatu database sehingga data pelamar tidak menumpuk dilemari filing

cabinet serta dapat menyajikan informasi yang dapat mempermudah bagian

HRD dalam mencari data pelamar
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2. Untuk memberi kemudahan kepada calon karyawan PT. Indomarco

Prismatama dalam mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan

3. Untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pengenalan, serta

merancang sebuah sistem e-recrutment karyawan pada PT. Indomarco

Prismatama sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

4. Mengetahui kelayakan dari e-recrutmen terhadap pelamar dan perusahaan.

1.6 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelurusuran terhadap judul skripsi penerapan E-recruitment

yang ada pada Program Studi Informatika Universitas Teknokrat Indonesia

Lampung tidak ditemukan. Oleh karena itu, keaslian skripsi ini dapat

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus

dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini

merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga

dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya

secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya membangun.


