
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

MEA 2015 mulai berlaku tanggal 31 Desember 2015. MEA menjadi 

tantangan baru bagi lulusan perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri karena 

dengan adanya MEA maka masuknya tenaga kerja terampil maupun profesional 

dari luar Negeri/ASEAN ke Indonesia menjadi jauh lebih mudah begitu sebaliknya 

bagi Indonesia.  

“Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang 
pemberlakuan pasar bebeas ASEAN pada akhir 2015 mendatang, ini sangat 
mempengaruhi banyak orang terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor 
keahlian khusus” (www.bbc.com-diakses tanggal 27 November 2014).  

 
Faktor sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu bangsa dapat dikatakan makmur apabila 

pendapatan perkapita per warga negaranya tinggi. Indonesia (Tabel 1.1) pada tahun 

2013 menduduki peringkat ke-4 Negara ASEAN dengan ekonomi terkuat, 

sedangkan Negara Singapura yang hanya memiliki populasi kurang lebih 5 juta 

jiwa, memiliki pendapatan perkapita 14 kali lebih tinggi dari Indonesia. 
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Tabel 1.1 Pendapatan Per Kapita 5 Negara ASEAN Dengan Ekonomi 
Terkuat Tahun 2013 

 

Urutan Negara GNP ($) Populasi Pendapatan 
Perkapita 

1 Singapura $            297.900.000.000 5.399.000 $        55.176,88 

2 Malaysia $            312.400.000.000 29.720.000 $        10.511,44 

3 Thailand $            387.300.000.000 67.010.000 $          5.779,73 

4 Indonesia $            868.300.000.000 249.900.000 $          3.474,59 

5 Filipina $            272.000.000.000 98.390.000 $          2.764,51 

Sumber : Data World Bank (2013)- diakses tanggal 27 November 2014 

Indonesia dengan jumlah populasi sebanyak 250 juta jiwa, seharusnya 

mampu menjadi yang tertinggi dalam pendapatan perkapita. Salah satu penyebab 

rendahnya pendapatan perkapita adalah komposisi tenaga kerja kasar (93%) dan 

tenaga kerja ahli (8%). Kurangnya para lulusan sarjana kita menempati posisi-posisi 

strategis menjadi salah satu penyebab tingkat pendapatan perkapita kita masih jauh 

tertinggal di bawah negara ASEAN lain khususnya negara Singapura. 

Tabel 1.2 Rata-Rata Pendidikan Angkatan Kerja Per Tahun 

Educational Type 
Labour 

2009 2010 2011 2012 Avg 
SG Ind SG Ind SG Ind SG Ind SG Ind 

Lower Primary 

Kasar 56% 93% 54% 92% 54% 92% 52% 91% 54% 92% 

Primary 
Lower 

Secondary 
Secondary 

Post Secondary 
Diploma & 
Professional 
Qualification Ahli 44% 7% 46% 8% 47% 8% 48% 9% 46% 8% 

Degree 
 Sumber: MOM Singapore dan BPS Indonesia (2009-2012) diakses-tanggal 27 
November 2014 
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Terbukanya pasar tenaga kerja saat berlangsungnya MEA dapat memberikan 

dampak peningkatan jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia 

apabila tidak di antisipasi sejak dini. Trend tingkat pengangguran terbuka dari tahun 

2010 - 2014 cenderung mengalami penurunan. Namun, dengan menurunnya tingkat 

pengangguran terbuka bukan berarti Indonesia telah mengalami kemajuan dan 

dapat dinyatakan siap dalam menyikapi MEA 2015. 

Tabel 1.3 Trend Pengangguran Terbuka Perguruan Tinggi di           

         Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (2010-2014) diakses tanggal 27 November 
2014) 
 

Beberapa pernyataan dibawah ini menunjukkan kekhawatiran mengenai 

pengangguran lulusan perguruan tinggi : 

a) Organization for Economic Co-operation Development (OECD) 
melaporkan, “Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah sarjana 
terbanyak kelima di dunia pada tahun 2020 mendatang”. Ini tentu berita 
baik, namun yang harus kita cermati, penyerapan lulusan sarjana di 
Indonesia tergolong lambat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 
jumlah pengangguran sarjana pada Februari 2013 telah mencapai 360.000 
orang, atau 5,04% dari total pengangguran yang mencapai 7,17 juta orang. 
(http://m.kompasiana.com/post/read/703493/1/pendidikan-tinggi 
indonesia-yang-semakin-tertinggal.html-diakses pada tanggal 03 Maret 
2015). 
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b) Dalam pendataan BPS, ada 610 ribu 'pengangguran intelektual' di 
Indonesia. Ini bisa dikategorikan darurat SDM (sumber daya manusia), 
karena mereka seharusnya bisa berkarya untuk negeri (Muhaimin Iskandar  
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2009-2014), seperti dalam 
rilis yang diterima Redaksi Tribun, Minggu (3/11/2013) 
(http://www.tribunnews.com/nasional/2013/11/03/muhaimin-Iskandar-
600-ribu-sarjana-di-indonesia-jadi-pengangguran-Diakses tanggal 3 
Maret 2015) 

 
Selain itu, pada sektor keahlian khusus seperti di sektor akuntansi, Ketua 

Institut Akuntan Publik Indonesia Tarko Sunaryo mengakui ada kekhawatiran 

karena banyak pekerja muda yang belum menyadari adanya kompetisi yang 

semakin ketat. “Selain kemampuan Bahasa Inggris yang kurang, kesiapan mereka 

juga sangat tergantung pada mental. Banyak yang belum siap kalau mereka 

bersaing dengan akuntan luar negeri." (www.bbc.com-akses tanggal 27 November 

2014.  

Ketidak siapan lulusan di dunia kerja memberikan dampak tidak terpenuhinya 

kriteria persyaratan kerja yang diberikan oleh perusahaan.  

“Di media massa, memang setiap hari memang selalu muncul iklan lowongan 
kerja yang menawarkan kesempatan berkarir bagi pencari kerja, terutama para 
sarjana dengan kualifikasi kompetensi tertentu. Tetapi ironisnya, dari berbagai 
persyaratan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, umumnya tidak banyak 
yang bisa dipenuhi para pencari kerja” (www.jawapos.com-akses tanggal 05 Juni 
2015).  

 
Ketidakmampuan lulusan untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja 

menunjukkan terjadinya gap antara dunia pendidikan (supply side) dengan dunia 

kerja (demand side) yang pada akhirnya mengarah kepada masalah pengangguran 

dan ketidakmampuan lulusan menduduki posisi-posisi strategis disuatu perusahaan. 

Ketersediaan informasi mengenai pasar kerja sangat berguna bagi pihak pemasok 

tenaga kerja yaitu perguruan tinggi untuk menciptakan kebutuhan permintaan pasar 
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kerja tetapi sayangnya pemerintah belum dapat memberikan kontribusi yang berarti 

mengenai informasi pasar kerja. Ketua APTSI Edy Suandi Hamid menyanyangkan 

bahwa pemerintah tidak membuat perencanaan tenaga kerja nasional. “Pemerintah 

tidak pernah memetakan sarjana di bidang apa yang paling dibutuhkan dunia kerja 

dan berapa jumlahnya. Akhirnya permintaan dan suplai tidak match” 

(nasional.tempo.co-akses tanggal 04 Juni 2015). 

Informasi pasar kerja juga dipergunakan oleh perguruan tinggi untuk 

mnentukan profil lulusan mereka. Profil lulusan erat kaitannya untuk 

menyelaraskan mengenai kompetensi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pasar 

kerja. Seperti hasil yang nampak pada laporan minute of meeting acara diskusi 

kurikulum dengan stakholder Politeknik Ubaya, poin penting dalam acara 

pertemuan tersebut adalah perguruan tinggi harus menetapkan terlebih dahulu profil 

lulusan yang seperti apa yang akan diciptakan oleh perguruan tinggi (Dr. Zaenal 

Fanani, SE., M.SA., Ak.-acara diskusi kurikulum Politeknik Ubaya 10 Juli 2015). 

Profil lulusan merupakan sebuah harapan dari perguruan tinggi mengenai peran apa 

yang diharapakan akan diperankan lulusan program studi tersebut saat memasuki 

dunia kerja. “Profil lulusan membantu mengarahkan mahasiswa ke arah 

kompetensi yang diperlukan pasar kerja” (Bapak Agus Susilo-wawancara tanggal 

13 Juli 2015). Hasil survey dan wawancara terhadap beberapa alumni lulusan 

akuntansi juga menggambarkan bahwa sebenarnya di dunia pendidikan, profil 

lulusan masih sangat blur diketahui oleh para mahasiswanya. “Karena saat awal kali 

saya di bangku perkuliahan saya mempunyai persepsi yang berbeda mengenai pekerjaan 
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yang akan saya jalani, dan saya mulai menemukan arah ketika saya masuk di dalam dunia 

kerja” (Ibu Pascavera Dede-wawancara tanggal 18 Juni 2015). 

“Membentuk profil lulusan biasanya pihak perguruan tinggi melakukan Focus 
Group Discussion terhadap beberapa stakeholder yang memiliki kerjasama baik 
dengan perguruan tinggi, juga menggunakan hasil tracer study, ataupun juga 
dapat menggunakan iklan lowongan kerja di media massa dan setelah itu kami 
memilih perguruan tinggi yang kami anggap sebagai benchmark kami untuk 
menciptakan kurikulum.(Ibu Dian Agustia-wawancara tanggal 2 September 2015). 
 

Tidak dapat dipungkiri hal tersebut memang dibutuhkan untuk menentukan 

profil lulusan yang akhirnya juga menjadi dasar untuk menyusun kurikulum 

berbasis kompetensi. Namun, cara tersebut dianggap kurang obyektif karena 

sample yang digunakan terbatas pada stakeholder pada perguruan tinggi tersebut 

serta pandangan informasi yang diberikan masih terlalu subyketif. Informasi pasar 

kerja sebaiknya dapat menjawab hal-hal diatas secara obyektif. Apabila melihat dari 

kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam mencari informasi pasar kerja 

tentu tidaklah mudah.  

“Dalam hal pengumpulan informasi pasar kerja di lingkup perguruan tinggi itu 
cukup sulit karena para stakeholder (perusahaan dan alumni) kurang memiliki 
hasrat untuk mengisi tracer study kami, kami pun juga mengundang mereka untuk 
datang ke acara temu alumni tetapi hanya 50% saja yang berpartisipasi untuk 
membantu kami” (Ibu Sri Agung Wardhani-wawancara tanggal 21 Agustus 2015) 
 

Fishbone diagram ketidakselarasan pendidikan dengan dunia kerja (Gambar 

1.1) yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan salah 

satu faktor penyebab ketidakselarasan pendidikan dengan dunia kerja adalah 

kurangnya informasi DUDI (Tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri) untuk 

pendidikan.
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Sumber : http://www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/home/fish.html#-Diakses 03 September 2015 
 

Gambar 1.1 Fishbone Diagram Ketidak Selarasan Pendidikan Dengan Dunia 
Kerja 

 
Menanggulangi permasalahan ini maka dibutuhkan suatu sistem yang secara 

realtime dapat memberikan informasi pasar kerja yang mutakhir berupa website 

yang memberikan informasi-informasi mengenai pasar kerja. Pemerintah provinsi 

Jawa Timur telah membuat sebuah website pasar kerja online dengan nama 

www.infokerja-jatim.com. Sistem website tersebut memiliki tiga tahapan prosedur, 

yaitu : 

a. Proses pendaftaran Login Applicant dan Perusahaan 

b. Proses Menyaring Tenaga Kerja 

c. Proses Seleksi Penempatan Tenaga Kerja 

Proses pendaftaran login applicant dan pemberi kerja dimulai dengan 

applicant dan perusahaan mengisi data seperti nama, alamat, nomor pengenal dan 

sebagainya .  

Ketidak 
Selarasan 

Pendidikan 
dengan Dunia 

Kerja 

Minimnya 
ksempatan 

Magang 

Ketidaksesuaian 
kurikulum 

Kurangnya 
Softskill dari 

Lulusan 

Kurangnya Info 
DUDI untuk 
Pendidikan 

 

Kurangnya 
Sarana 

Prasarana 

Metode 
Pembelajaran yang 
masih Tradisional 

Bimbingan 
Karir 

Kemampuan 
Pengajar 

Kurangnya 
Kewirausahaan 

 

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI... YOSEPH LEONARD G



Langkah selanjutnya setelah pengisian data, applicant dan pemberi kerja perlu 

memverifikasi data ke Disnakertransduk Jawa Timur. Applicant datang dengan 

menunjukkan nomor KTP sebagai tanda pengenal dan pemberi kerja datang dengan 

menunjukkan NPWP atau mengirimkan fax / scan email NPWP ke 

Disnakertransduk untuk menghindari data fiktif dan menunggu tim 

Disnakertransduk melakukan kunjungan ke tempat pemberi kerja sebagai proses 

validasi bahwa keberadaan perusahaan itu benar keberadaannya. 

Proses menyaring tenaga kerja, semuanya dimulai dari pihak perusahaan. 

Perusahaan memiliki dua pilihan untuk menyaring tenaga kerja, yaitu : 

a. Melakukan posting lowongan kerja 

b. Meminta daftar potensial applicant 

Proses penyaringan tenaga kerja dengan menggunakan posting lowongan 

kerja dimulai dari perusahaan memposting langsung ke website, kemudian 

melakukan verifikasi ke Disnakertransduk bahwa telah melakukan posting 

lowongan kerja sehingga Disnkertransduk dapat memvalidasi lowongan tersebut 

untuk menghindari pemberi kerja fiktif. Applicant dapat melihat posting lowongan 

kerja tersebut di halaman depan website. Apabila tertarik, applicant dapat 

mengirimkan CV dan surat lamaran langsung ke pemberi kerja baik melalui email 

atau melalui pos. 

Proses penyaringan tenaga kerja dengan meminta daftar potensial applicant 

dimulai dari perusahaan melihat kebutuhan tenaga kerja di internal masing-masing. 

Perusahaan meminta ke Disnakertransduk daftar potensial applicant sesuai dengan 

kebutuhan dan persyaratan perusahaan.  
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Setelah itu, perusahaan mengkonfirmasi potensial applicant untuk melakukan 

proses interview. Proses seleksi dan penempatan tenaga kerja, dimulai dari 

applicant dan perusahaan melakukan proses interview. Setelah proses interview 

selesai dan terjadi perekrutan tenaga kerja, maka pihak perusahaan diharapkan 

melaporkan perekrutan tersebut kepada Disnakertransduk untuk data penempatan 

tenaga kerja yang nantinya data tersebut sebagai informasi pasar kerja. 

Namun, website tersebut sampai dengan saat ini masih dianggap kurang 

membantu dalam informasi pasar kerja yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Survey 

data menyatakan bahwa sekitar 86 responden dari 100 responden lulusan sarjana 

akuntansi belum mengetahui keberadaan dari website tersebut, dari beberapa 

informan alumni akuntansi diwawancarai juga baru mengetahui website tersebut 

setelah ada proses wawancara ini. Informan-informan dari pihak perusahaan 

banyak yang enggan memakai website tersebut dikarenakan prosedur yang cukup 

rumit dan panjang serta kurang membantu dalam penyampaian informasi yang 

mereka inginkan. 

“Karena saya lihat dari prosedur dan tata cara, aturan di sana terkait dengan sistem 
kurang kena sasaran terlalu berbelit-belit, terlalu panjang dan kurang efisien. Poin 
utamanya adalah kebutuhan disana itu kurang terpenuhi. Contoh nih kebutuhan saya 
mencari tenaga kerja bidang x katakanlah, nah tenaga kerja bidang x ini yang ditampilkan 
disana masih secara umum dan kurang spesifik mengenai bidang dalamnya. Apalagi terkait 
tenaga kerja accounting karena yang ditampilkan bersifat general dan tidak spesifik 
keahlian bidangnya di mana. Apakah akuntansi keuangan, akuntansi biaya atau audit? 
Informasi ini belum kami dapatkan.” (Bapak Ign. Sugih Adi-wawancara tanggal 8 Juni 
2015). 

 
Banyak dari pihak perusahaan merasa bahwa cara tradisional dalam penyaringan 

tenaga kerja yaitu dengan mendatangi ke instansi pendidikan jauh lebih efektif daripada 

menggunakan informasi website bursa kerja online sekalipun itu tidak efisien.“Informasi 
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yang diberikan belum membantu kami untuk proses perekrutan, biasanya kami langsung 

mendatangi ke instansi perguruan tinggi untuk mencari tenaga kerja yang sesuai dengan 

keinginan kami” (Bapak Sambit Wahyudiono-wawancara 11 Juni 2015). 

Informan lain seperti dari perguruan tinggi dan lembaga profesi juga 

menyatakan bahwa “Seharusnya Dinas Tenaga Kerja dapat memberikan informasi 

pasar kerja yang dibutuhkan pihak supply side dan memetakan kompetensi terkait 

profesi tersebut” (Bapak Agus Susilo-wawancara 13 Juli 2015). Sejauh ini 

informasi pasar kerja yang diberikan masih terbatas pada jumlah penempatan, 

jumlah lowongan kerja, dan jumlah pekerja aktif (Lampiran). Oleh karena itu pada 

penelitian ini akan membahas mengenai pengembangan sistem informasi pasar 

kerja online website infokerja-jatim.com studi kasus pada lulusan perguruan tinggi 

jurusan akuntansi sehingga dapat membantu mempersiapkan para sarjana akuntansi 

sebelum ke dunia kerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka rumusan 

dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana pengembangan sistem database website http://infokerja-jatim.com 

terintegrasi dengan database perguruan tinggi di Jawa Timur khususnya penghasil 

tenaga akuntansi sehingga membantu mempersiapkan para sarjana akuntansi 

sebelum terjun ke dalam dunia kerja?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem 

database website http://infokerja-jatim.com terintegrasi dengan database perguruan 

tinggi di Jawa Timur khususnya penghasil tenaga akuntansi sehingga membantu 

mempersiapkan para sarjana akuntansi sebelum terjun ke dalam dunia kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Bagi Penulis 

Menciptakan rancangan bursa kerja online provinsi Jawa Timur yang 

mempermudah para applicant khususnya akuntansi dalam mempersiapkan 

diri sesuai persyaratan yang diajukan perusahaan (pengguna). 

 Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah Indonesia khususnya 

provinsi Jawa Timur sebagai masukan mengenai pengembangan sistem 

website bursa kerja online yang sudah ada. 

 Bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini diharpkan dapat memberikan informasi pasar kerja dan 

membantu perguruan tinggi untuk menciptakan lulusan sesuai dengan 

permintaan pasar. 

 Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memilih dan 

mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan kriteria yang diperlukan. 
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 Bagi Applicant 

Dapat digunakan untuk memberikan informasi pasar kerja yang membantu 

applicant untuk mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. 

 Bagi Peneliti Lainnya 

Dapat digunakan sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan, serta dapat 

dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian di masa 

yang akan datang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap 

bab agar dapat diberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini. 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan paparan mengenai permasalahan utama yang sedang 

menjadi subjek penelitian. Yakni para sarjana akuntansi serta alumni akuntansi 

serta HRD, mengenai kebutuhan pasar kerja sekarang di Jawa Timur khususnya di 

kota Surabaya. Human resource information system di desain untuk 

memberdayakan DBMS, yang memudahkan pihak pengguna informasi dalam 

mendapatkan informasi mengenai kebutuhan pasar kerja. Diharapkan semua output 

dapat terintegrasi dan meningkatkan kualitas dari calon sarjana akuntansi sebelum 

memasuki dunia kerja. Implementasi human resource information system, pada 

akhirnya akan meningkatkan daya serap tenaga kerja sarjana khususnya akuntansi. 
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BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membasa tentang landasan teori yang sesuai dengan pokok 

permasalahan yang dibahas. Landasan teori tersebut meliputi sistem perekrutan, 

sistem perencanaan tenaga kerja. Landasan teori dikutip dari sumber yang memiliki 

kredibilitas baik, dimana hasil tulisan atau penelitiannya disebarkan melalui 

organisasi maupun mekanisme yang legal dan dapat ditelusuri kebenarannya. 

Sumber yang digunakan adalah mutakhir atau tidak lebih dari 10 tahun jangka 

penerbitan. 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai metode penelitian, pendekatan, 

ruang lingkup, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian dengan teori 

dari Robert K. Yin (2006). Metode pendekatan yang dipakai adalah kualitatif 

bersifat eksplorasi. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh 

berdasarkan fakta melalui wawancara, observasi, penelusuran secara online, dan 

penelaahan dokumen. 

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek penelitian yaitu bursa 

kerja online dari pemerintah provinsi Jawa Timur dan analisa mengenai sistem yang 

telah ada saat ini. Analisa meliputi seluruh aktivitas berkaitan dengan pemilihan 

kandidat yang tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari hasil analisa tersebut 

akan dapat diketahui kekurangan dari sistem yang sedang digunakan serta akan 

didapatkan pula deskripsi kebutuhan bursa kerja online akan sistem informasi baru. 
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Selanjutnya bab ini akan memaparkan rancangan dari sistem baru (yang diusulkan) 

berbasis database yang diharapkan dapat mengatasi kelemahan pada sistem yang 

pemilihan kandidat dan informasi kebutuhan pasar kerja yang sedang digunakan. 

Pemaparan sistem baru yang diusulkan disajikan dalam bentuk gambaran alur 

diagram (flowchart), dan diagram arus data (data flow diagram), serta 

penggambaran entity relation diagram. Sistem yang diusulkan telah menimbang 

kelayakan atau feasibilty pada pemerintah provinsi Jawa Timur, dimana akan 

dipertimbangkan kemampuan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam menerapkan 

sistem usulan. Bab ini menerangkan perbandingan antara kedua sistem, yakni 

sistem sumber daya manusia yang sedang digunakan, dengan sistem sumber daya 

manusia yang baru (yang diusulkan), kaitannya dengan sistem manajemen 

kandidat. 

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhir ini berisi simpulan hasil penelitian serta saran yang dianggap 

perlu berdasarkan hasil analisis. Simpulan dan saran ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (HRIS) 

 Efisiensi, efektif dan produktivitas seorang tenaga kerja merupakan dambaan setiap 

perusahaan. Seorang tenaga kerja diharuskan memiliki kontribusi dan dampak yang baik  

bagi perusahaan itu sendiri. 

 Sistem informasi sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam 

memberikan informasi ketenagakerjaan. Mc Leod and Schell (2008 : 220) mengatakan 

“The human resources information systems provides information to managers througout 

the firm concerning the firm’s human resources”, dari kutipan tersebut maka sistem 

informasi sumber daya manusia mampu memberikan informasi-informasi ketenagakerjaan 

untuk membantu para manajer dalam menentukan keputusan dan langkah strategis dalam 

sumber daya manusia. 

 Sistem informasi sumber daya manusia juga merupakan bentuk pertemuan antara 

manajemen sumber daya manusia dengan teknologi informasi. Sistem informasi sumber 

daya manusia merupakan aplikasi program komputer yang membantu untuk mengorganisir 

dan mengelola informasi mengenai sumber daya manusia sehingga dapat membantu 

manajemen untuk mengambil suatu keputusan. 

 Dalam setiap sistem informasi, selalu ada 3 elemen yang menyusun dari sistem 

informasi tersebut yaitu ada input, proses , output. Dalam subsistem input sumber daya 

manusia memiliki 3 subsistem yang terdiri dari subsistem proses transaksi (Transaction 

Process System); subsistem penelitian sumber daya manusia ; subsistem intelinjen sumber 

daya manusia.  
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Sumber :Raymond McLeod,Jr. dan George Schell. 2008. Management Information 
Systems. Tenth Edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc. (Hal 220) 

Gambar 2.1 A Resource – Flow HRIS Model  

 

Dalam subsistem output sistem sumber daya manusia memiliki 6 subsistem yaitu : 

1. Subsistem perencanaan tenaga kerja 

2. Subsistem rekrutmen 

3. Subsistem manajemen tenaga kerja 
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4. Subsistem kompensasi 

5. Subsistem benefit 

6. Subsistem pelaporan lingkungan 

2.1.1 Subsistem Input 

 Subsistem input adalah merekap atau mengumpulkan data mentah dari dalam 

maupun luar organisasi (Laudon terjemahan, 2008 : 16). Input merupakan hal yang paling 

penting untuk dimulainya proses menghasilkan suatu informasi. Data input sendiri bisa di 

dapatkan dari dalam organisasi maupun dari lingkungan luar organisasi, selanjutnya data-

data tersebut akan diproses dan menghasilkan output informasi yang bisa digunakan oleh 

pengguna untuk mengambil keputusan. 

2.1.1.1 Transaction Processing System (TPS) 

   Sistem Proses Transaksi (TPS) menyediakan data bagi Sistem Informasi Sumber 

Daya Manusia (HRIS) berupa data keuangan maupun non keuangan. Data ini sebagai input 

dalam database. Data yang termasuk terdiri dari : 

1. Personel data element, relatif  lebih permanen dan bersifat non keuangan, contohnya 

adalah nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, latar belakang pendidikan, status. 

Data yang ada pada elemen data personil diinput oleh pihak manajemen saat 

melakukan penerimaan pegawai dan tetap dapat dilakukan perbaikan maupun 

penambahan data selama karyawan tersbut masih bekerja. 

2. Accounting data element, merupakan data yang bersifat keuangan dan cenderung 

lebih dinamis dibandingkan data personel, contohnya upah per jam, gaji bulanan, 

pendapatan kotor saat ini dan pajak penghasilan 
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2.1.1.2  Subsistem Penelitian Sumber Daya Manusia 

   Subsistem penelitian sumber daya manusia, mengumpulkan data melalui proyek 

penelitian khusus. Subsistem yang merupakan bagian dari subsistem ini antara lain 

(Mcleod and Schell, 2001:446) :  

a) Penelitian Suksesi (Succession Study) dilakukan untuk mengidentifikasi orang-orang 

dalam perusahaan yang merupakan calon bagi posisi yang akan tersedia. Mungkin 

seseorang kepala departemen akan pensiun, dan manajemen puncak ingin mengetahui 

siapa yang dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan ke jabatan itu, 

b)  Analisis dan Evaluasi Jabatan (Job Analysis and Evaluation) mempelajari setiap jabatan 

dalam suatu area untuk menentukan lingkup dan mengidentifikasikan pengetahuan dan 

keahlian yang diperlukan, Amstrong (2006 : 187) “Role analysis is the process of 

finding out what people are expected to achieve when carrying out their work and the 

competencies and skills they need to meet these expectations”. Analisis jabatan 

merupakan proses pencarian orang yang diinginkan sesuai dengan tujuan yang ingin di 

capai melalui kompetensi dan keterampilan (skill) yang dimiliki oleh orang tersebut. 

Analisis jabatan dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan 

deskripsi jabatan (job description) , rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, peforma 

manajemen, dan evaluasi jabatan. Analisis jabatan (job analysis) tentunya memiliki 

beberapa tujuan dilakukannya kegiatan Amstrong (2006 : 188), yaitu sebagai berikut : 

 Tujuan keseluruhan - mengapa peran itu ada, dan apa yang dapat di 

kontribusi oleh pemegang peran itu. 

 Organisasi - kepada siapa pemegang peran tadi melapor dan siapa yang 

melapor kepada pemegang peran itu.  

 Hasil kunci dari peranan – tujuan utama apa yang harus dicapai oleh 

pemegang peran. 
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 Persyaratan kompetensi – spesifik tentang teknik kompetensi yang harus 

ada pada peran ; dan apa yang harus di ketahui dan yang harus bisa dilakukan 

oleh pemegang peran. 

c) Penelitian Keluhan (Grievance Studies) membuat tindak lanjut atas keluhan yang 

disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. Data dari riset ini umumnya diperoleh 

malalui observasi dan wawancara langsung dengan responden survey daftar pertanyaan. 

Data riset ini misalnya adalah data yang diperoleh dari studi suksesi, harapan 

karyawan, job analysis, kebutuhan tenaga kerja, identifikasi pengetahuan dan keahlian 

yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan tetentu, keluhan karyawan dan sebagainya. 

 

2.1.1.3 Subsistem Intelijen Sumber Daya Manusia 

Subsistem intelijen memiliki peranan yang krusial dalam mencapai tujuan 

kompetitif dalam tantangan ekonomi. “Business Intelligence is a broad field that combines 

people skills, technologies,  applications, and business  processes  to  make  better  strategic  

and  tactical  business  decisions” (Bhushan, The Journal of Human Resource Vol.6 Num.2 

December 2010). Subsistem intelejensi merupakan pengumpulan seluruh informasi berasal 

dari lingkungan perusahaan yang dapat membantu untuk pengambilan keputusan. 

Subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berhubungan dengan 

sumber daya manusia dari elemen lingkungan perusahaan. Elemen lingkungan yang 

menyediakan data ini meliputi pemerintah, pemasok, serikat kerja, mayarakat global, 

masyarakat keuangan, dan pesaing. Pihak-pihak yang menyediakan informasi (McLeod 

dan Schell, 2001: 446-447), antara lain :  

1. Intelijen Pemerintah, pemerintah menyediakan data dan informasi yang membantu 

perusahaan mematuhi berbagai peraturan ketenagakerjaan. 
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2. Intelijen Pemasok, pemasok menyediakan data dan informasi yang memungkinkan 

perusahaan melaksanakan fungsi perekrutan dan penerimaan. Pemasok meliputi 

perusahan seperti asuransi, yang memberikan tunjangan pegawai, lembaga penempatan 

lulusan universitas, serta agen tenaga kerja yang berfungsi sebagai sumber pegawai 

baru. 

3. Intelijen Serikat Pekerja, serikat pekerja memberikan data dan informasi yang 

digunakan dalam mengatu kontrak kerja antara serikat pekerja dan perusahaan. 

4. Intelijen Masyarakat Global, masyarakat global menyediakan informasi yang 

menjelaskan sumber daya lokal seperti perumahan,pendidikan dan rekreasi.Informasi 

ini digunakan untuk merekrut pegawai dalam skala lokal,nasional dan internasional,dan 

untuk mengintegrasikan pegawai yang ada ke dalam komunitas lokalnya. 

5. Intelijen Masyarakat Keuangan, akan menyediakan data dan informasi ekonomi yang 

digunakan dalam perencanaan tenaga kerja. 

6. Intelijen Pesaing, membutuhkan pengetahuan dan keahlian khusus dalam memperoleh 

informasi. Beberapa perusahaan memandang pesaing mereka sebagai sumber pegawai 

baru yang baik,dengan cara mengumpulkan informasi mengenai kinerja personalia 

pesaing,dan juga informasi perorangan yang berpotensi untuk direkrut. 
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2.1.2 Basis Data 

2.1.2.1 Cloud Computing 

 Cloud computing merupakan bagian dari perkembangan infrastruktur teknologi 

informasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya lima tahap dari evlousi infrastruktur teknologi 

informasi. Laudon dan laudon 

(2010 : 92) menyatakan bahwa 

“the five eras are general-purpose 

mainframe and minicomputer 

computer, personal computers, 

client/server networks, enterprise 

computing, and cloud 

computing”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laudon, Kenneth C and Jane P Laudon. 2010. Management Information System 
Managing The Digital Firm. Eleventh Edition. New Jersey : Pearson Prentice Hall. 
 

Gambar 2.2 
 

Era in IT Infrastructure Evolution 
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Cloud computing adalah teknologi informasi menggunakan internet sebagai 

penyedia jasa aplikasi dan data untuk konsumen eksternal. Aplikasi dan data yang 

sebelumnya hanya ada di internal perusahaan yang bersifat pribadi berpindah pada sistem 

awan yang dapat diakses oleh beberapa pengguna. Cloud computing dapat dikatakan 

sebagai peralihan aplikasi teknologi informasi yang sebelumnya ditempatkan pada desktop 

perusahaan. 

  
“Cloud Computing in which hardware and software capabilitites are provided as 
service over the internet (also referred to as “the cloud”). Data are permanently 
store in remote service in massive data centers and accessed and update over the 
internet using clients that include dekstops, notebooks, netbooks, entertainment 
center, and mobile device” (Laudon dan Laudon, 2010 : 208).  

 

Selaras dengan pernyataan Laudon, Bowers (2011) mendefinisikan bahwa “Cloud 

Computing is a catchy term that referes to delivering hosted services over the internet. It is 

an environment in which software does not reside on dekstops, but rather resides on a 

webbased server with shared virtualized resources”. 

 

1. Keunggulan Cloud Computing 

 Perkembangan cloud computing akan menjadi tren perkembangan teknologi pada saat 

ini dan saat mendatang karena cloud computing akan membawa perusahaan dalam 

meningkatkan efisiensi waktu dan dapat mengurangi biaya pada investasi teknologi 

informasi. Hal ini bisa dilihat dari berbagai karakteristik cloud computing menurut Truong 

(2010 : 59) sebagai berikut : 

a. Provision os scalable resources on demand 

Layanan cloud computing disediakan berdasarkan kebutuhan pengguna aplikasi. 

Pengguna mendaftar pada layanan ini dan aplikasi atas layanan tersebut dapat 
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digunakan secara langsung. Penghitungan biaya atas penggunaan cloud computing 

didasarkan atas pemakaian pengguna. 

b. Virtualization 

Layanan cloud computing dapat diakses kapanpun dan dimanapun yang akan 

memudahkan pengguna untuk menggunakannya. Hal ini didasari atas penggunaan 

internet melalui “awan” yang dapat digunakan jika perangkat pendukung seperti 

internet telah tersedia. 

c. Maintenance and Management Free 

Teknologi Informasi (TI) yang semakin banyak digunakan oleh perusahaan saat-

saat ini memungkinkan perusahaan untuk investasi TI. Cloud computing 

memungkinkan perusahaan untuk mengurangi investasi TI karena manajemen dan 

perbaikan teknologi ini menjadi tanggung jawab penyedia cloud computing. 

Tiga karakteristik inilah yang membedakan cloud computing dengan infrastruktur 

teknologi informasi lainnya. Penggunaan teknologi cloud computing memungkinkan 

perusahaan untuk tidak mencurahkan waktu dan menghabiskan biaya untuk melakukan 

investasi teknologi informasi.Perusahaan hanya memesan aplikasi yang sesuai dengan 

proses yang memudahkan bisnisnya dalam memaksimalkan keunggulan kompetitif. 

Data pada sistem cloud computing tidak disimpan di data penyimpanan komputer 

pengguna bahkan pengguna dapat mengurangi investasi pada hardware. Perusahaan tidak 

perlu membeli komputer dengan processor tercepat dengan memori besar karena sistem 

cloud computing telah menyediakan aplikasi tersebut.  

“In Software as a service (SAAS), there is no installation on the users computers, 
the application runs at a remote location, typically the suppliers, the users being 
able to access it whenever they want or neet it, thus the term of  “on-demand” 
software. Also, it is payable on a monthly fee, as opposed to the traditional 
“onpremises” model” (Bajenaru, 2010 : 178). 
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2. Layanan pada Cloud Computing 

 Layanan yang digunakan pada cloud computing terbagi menjadi tiga macam, antara 

lain : 

a. Software-as-a-service (SaaS) 

SaaS merupakan aplikasi perangkat lunak yang tersedia dan bisa langsung dipakai 

oleh seorang pengguna. Software as a Service ini merupakan evolusi lebih lanjut 

dari konsep ASP (Application Service Provider). SaaS adalah sumberdaya 

perangkat lunka yang dapat digunakan dengan cara berlangganan tanpa perlu 

investasi pada teknologi informasi. 

Sumber : Ashimima . 2015 . Apa itu teknologi Cloud Computing (Komputasi Awan)? 
(http://ashimima.com/apa-itu-teknologi-cloud-computing-komputasi-awan/ 
diakses 21 Mei 2015). 
 

Gambar 2.3 
Layanan Cloud Computing 

 

b. Platform-as-a-Service (PaaS) 

Aplikasi yang disediakan SaaS tidak selalu sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

PaaS menyediakan platform untuk berjalnnya aplikasi yang dibuat oleh pengguna 

tersebut. 
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c. Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 

“IaaS adalah sebuah layanan yang menyediakan sumberdaya teknologi informasi 

dasar meliputi mendia penyimpanan, pemrosesan memori, sistem operasi, 

kapasitas jaringan dan lain-lain, yang dapat digunakan oleh penyewa untuk 

menjalankan aplikasi”.  

Perbedaan SaaS, PaaS dan IaaS dapat dilihat dari sisi kendali atau tanggung jawab  

yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan cloud maupun pengguna. Gambar 2.5 

Menjelaskan pembagian tanggung jawab layanan antara pelayanan antara penyedia dan 

penggunaan cloud. 

3. Cara Kerja Cloud Computing 

 Cara kerja cloud computing dimulai dari permintaan pengguna untuk melakukan 

layanan cloud computing pada penyedia layanan. Persetujuan jasa (service level agreement 

resource allocator) merupakan gerbang penghubung antara pengguna dan penyedia 

layanan. Permintaan pengguna kemudian muncul pada monitor permintaan layanan untuk 

dilakukan pengujian kelayakan dan keputusan diterima / ditolak atas permintaan tersebut. 

Jika permintaan diterima, akan ditentukan harga yang harus dibayarkan oleh pengguna. 

Akuntansi akan menghitung penggunaan aktual dari layanan yang digunakan pengguna. 

Mesin virtual yang mempertemukan permintaan layanan yang diinginkan pengguna. 

 

2.1.2.2 Konsep Internet, Intranet dan Ekstranet 

 Internet merupakan web publik yang amat pesat dan dihubungkan oleh jaringan 

komputer, yang menghubungkan berbagai tipe pengguna diseluruh dunia sehingga 

membentuk suatu gudang informasi yang amat besar. Pendapat lain juga dikemukakan oleh 

Laudon dan Laudon (2010 : 51) Internet adalah suatu jaringan global yang menggunakan
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 standar umum untuk menghubungkan jutaan jaringan yang berbeda. Oleh karena itu dapat    

 disimpulkan bahwa internet adalah  

 Intranet merupakan jaringan komputer dalam perusahaan yang menggunakan 

teknologi internet. Internet pada dasarnya sama dengan intranet, tetapi intranet lebih 

bersifat privat dan hanya dapat digunakan oleh perusahaan pengguna. Intranet adalah 

jaringan internal yang dibangun dengan peralatan yang dan standar komunikasi yang sama 

dengan internet dan digunakan untuk distribusi informasi secara internal kepada karyawan, 

dan sebagai penyimpanan kebijakan, program, dan data perusahaan (Laudon dan Laudon 

2008 : 76). 

 Ekstranet adalah intranet yang diperpanjang kepada pengguna yang diizinkan di 

luar perusahaan (Laudon dan Laudon 2008 : 76). Ekstranet memerlukan ijin akses dari 

pemilik jaringan tersebut sehingga bisa dipergunakan oleh pihak-pihak eksternal yang 

memerlukan. 

 

2.1.2.3 E-Government 

 Perkembangan teknologi internet yang pesat, memudahkan pengguna untuk 

mencari informasi yang dinginkan oleh pengguna. Internet juga dapat menghubungkan 

antara pengguna dengan pengguna yang lain dengan lebih cepat dan efisien dengan tidak 

perlu tatap muka secara langsung. Internet juga dapat membantu pemerintah dalam 

memberi pelayanan jasa kepada pengguna-pengguna yang memerlukan informasi layanan 

tersebut. E-Government mengacu kepada aplikasi internet dan teknologi jaringan untuk 

secara digital memungkinkan hubungan pemerintah dan agen sektor publik dengan 

masyarakat, bisnis, dan perpanjangan pemerintah lainnya (Laudon dan Laudon 2008 : 77). 
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2.1.2.4 Sistem Input Tanpa Kertas 

 Sistem input tanpa kertas sering disebut sistem input online, transaksi direkam 

langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetikkan dokumen sumber 

di eleminasi (Bodnar 2006 : 251). Sistem input tanpa kertas memerlukan otomatisasi yang 

lebih tinggi dibaningkan dengan sistem berbasis kertas. Beberapa sistem input tanpa kertas 

masih memerlukan intervensi dari manusia untuk mengaplikasikannya. Cara ini terjadi 

pada saat pengguna memasukkan data ke dalam formulir yang disajikan dalam bentuk 

halaman Web. Di sisi lain, sebuah komputer memulai transaksi secara otomatis dan 

kemudian memproses transaksi tersebut tanpa intervensi manusia sama sekali. 

1. Online Real Time Data Processing 

 Semakin pesatnya teknologi internet dan kebutuhan informasi yang real-time 

maka sistem proses transaksi sekarang dikembangkan menjadi Online Real-Time atau biasa 

disingkat dengan istilah OLRT. OLRT membantu pengguna lebih cepat untuk mengambil 

keputusan dikarenakan OLRT menggunakan data yang terjadi saat ini (real-time). Online- 

real-time (OLRT) systems mengumupulkan data peristiwa bisnis pada saat terjadi, dan 

pada dasarnya diperbaharui secara seketika dan memberikan hasil informasi yang sangat 

singkat (Gelinas and Dull 2008 : 74). OLRT sistem memiliki tiga subproses sebelum suatu 

peristiwa diubah menjadi suatu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

(Gelinas and Dull 2008 : 75), antara lain : 

a. Business event occurs and record business event data 

Setiap peristiwa bisnis yang terjadi di catat dan di input kedalam sistem untuk 

diproses 

b. Update master data 

Setelah peristiwa bisnis yang terjadi sudah di catat dan secara otomatis langsung 

diperbaharui ke database yang ada. 
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c. Generate reports 

Setelah terjadi pembaharuan pencatatan peristiwa bisnis ke dalam bisnis, laporan-

laporan secara instant dapat di akses oleh pengambil keputusan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

2.1.2.5 Aspek Keamanan Cloud Computing 

 Pengoperasian Cloud Computing sangat erat kaitannya dengan internet. Internet 

merupakan suatu jaringan publik yang besar yang terbuka bagi siapapun. Internet begitu 

besar dan begitu cepat sehingga ketika terjadi penyalahgunaan, dampaknya akan terjadi 

sangat luas dalam hitungan menit. Ketika jaringan pengguna terhubung ke internet, sistem 

informasi pengguna akan rentan terhadap serangn dari pihak luar. 

 (Ashari Ahmad dan Setiawan Herri (2011), “Cloud Computing : Solusi ICT?”, JSI 

Vol 3, No 2) Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Cloud 

Computing, antara lain : 

 Manajemen Resiko dan Ketaatan, organisasi yang mulai mengadopsi cloud 

tetap harus bertanggung jawab untuk aspek manajemen keamanan, resiko dan 

ketaatan terhadap aturan yang berlaku di industri terakait. Manajemen resiko 

dan ketaatan ini membutuhkan tim internal yang kuat dan transparansi proses 

dari penyedia jasa cloud. 

 Manajemen Akses dan Identitas, identitas bisa didapat melalui beberapa 

penyedia jasa cloud, dan  harus  bersifat  interoperabelitas  antar  organisasi  

yang  berbeda, penyedia cloud yang berbeda, dan berlandaskan proses yang 

kuat. 

 Integritas  Layanan,  layanan  berbasis  cloud  harus  dibangun  dengan  landasan 

keamanan  yang  kuat,  dan  proses-proses  operasionalnya  juga  harus  
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diintegrasikan dengan manajemen keamanan di organisasi tersebut. Penyedia 

layanan cloud harus mengikuti  proses  yang  bisa  dibuktikan,  terdefinisi,  dan  

jelas  dalam mengintegrasikan  keamanan  dan  privasi  ke  dalam  layanannya  

mulai  dari  titik paling awal, di setiap titik di dalam siklus, sampai paling 

penghabisan. Selain itu manajemen  keamanan  dan  auditing  harus  selaras  

antara  penyedia  cloud  dan pelanggan. 

 Integritas  Klien, layanan cloud yang digunakan di sisi klien harus 

memperhatikan aspek  keamanan,  ketaatan,  dan  integritas  di  sisi  klien.  

Integritas  klien  bisa ditingkatkan dengan menggunakan paduan praktek 

terbaik. 

  

2.1.3 Subsistem Output 

 Subsistem output merupakan hasil dari pengolahan data dari subsistem input 

sehingga hasil informasi subsistem output dapat membantu pengguna (users) untuk 

mengambil keputusan lebih tepat. 

2.1.3.1 Workforce Planning Subsystem 

 Workforce planning subsystem memberikan informasi kepada manajemen untuk 

melihat jumlah kebutuhan personel di masa depan. Mc Leod and Schell (2008) ,”Workforce 

planning involves all of those activities that enable management to identify future personel 

needs”.  

2.1.3.2 Recruitment Subsystem 

 Subsistem ini bertujuan untuk melacak para applicant yang hendak di pekerjakan 

oleh perusahaan. Subsistem rekrument sudah diterapkan secara luas dan juga memiliki 

dampak yang signifikan untuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Mc Leod 

and Schell 2008 : “However, applicant tracking has been implemented quite extensively, 
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and it also accounts for a high level of development activity” . Dengan berkembangnya era 

teknologi internet, proses perekrutan secara manual dapat dilakukan secara online. 

“Recruitment  and  selection  help  organization  to  hire  best brain to deploy in productive 

activities when the same is backed with electronic recruitment make it more productive  

(Boxall  & Purcell, 2003)” . Dengan menggunakan rekrutmen secara online diharapkan 

proses perekrutan jauh lebih efisien dan lebih efektif serta lebih menarik tenaga kerja di era 

teknologi internet yang sedang maju. (Malik Zulqarnain dan Dr. Razaullah 2013, Abasyn 

of Journal Sciences Vol.6 No.1) menyatakan bahwa organisasi yang mempraktekkan e-

rekrutmen mampu membantu untuk menarik tenaga kerja agar lebih tertarik menggunakan 

e-recruitment, selain itu e-recruitment juga membantu dalam proses hiring dan 

development tenaga kerja terutama dalam perusahaan telekomunikasi. Recruitment 

subsystem menghasilkan output berupa candidate management system atau biasa yang 

disebut applicant tracking system. Candidate management system merupakan suatu sistem 

yang membantu dan mempermudah staff hrd untuk memilih calon pegawai, mengatur 

jadwal perkantoran, menjadi basis data pelamar, dan berfungsi sebagai situs web bursa 

kerja (Soni et al, CommIT, Vol. 1 No. 1 Mei 2007 hlm 38-47). Candidate management 

system memampukan para staff hrd untuk memilih kesesuaian latar belakang dari calon 

pekerja dengan persyaratan minimum suatu jabatan di perusahaan. 

 

2.2 Analisa Jabatan 

 Analisa jabatan dipergunakan untuk menentukan peran dari jabatan tersebut dan 

menentukan kriteria skill dan kompetensi dari jabatan tersebut. Kriteria skill dan 

kompetensi sangat diperlukan untuk mencari calon pekerja yang memiliki latar belakang 

yang sesuai dengan kriteria jabatan tersebut, Amstrong (2006 : 187) “Role analysis is the 
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process of finding out what people are expected to achieve when carrying out their work 

and the competencies and skills they need to meet these expectations”. Analisis jabatan 

merupakan metode lazim yang dipergunakan untuk menentukan jenis dan kualitas pegawai 

yang diinginkan untuk masing-masing jabatan. Analisis jabatan dapat menyediakan 

informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu deskripsi pekerjaan (job description), 

rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, peforma manajemen, dan evaluasi jabatan. 

 

2.2.1 Deskripsi Pekerjaan 

 Salah satu hasil analisa jabatan adalah menyediakan informasi untuk menciptakan 

deskripsi jabatan. Pendapat ini didukung dalam Amstrong (2006 : 188) yang mengatakan, 

“The result of role analysis is a role profile, which defines the outcomes role holders are 

expected to deliver in terms of key result areas or accountabilities”. Deskripsi jabatan 

merupakan kunci utama (target utama) yang harus dicapai oleh pekerja (pemegang peran) 

dalam melaksanakan jabatannya. Dalam penyusunan deskripsi jabatan juga perlu di tulis 

kompetensi dan kemampuan apa yang dibutuhkan oleh seorang yang memerankan jabatan 

tersebut. 

 

2.2.2 Analisis Kompetensi 

 Amstrong (2006 : 193) mengatakan, “Competencies analysis uses behavioural 

analysis to establish the behavioural dimensions that affect role performance and produce 

competency frameworks”. Analisis kompetensi diperlukan untuk menentukan perilaku 

yang harus dimiliki oleh seseorang dalam jabatannya dalam mengambil suatu keputusan 

dengan menggunakan teknik yang telah dikuasainya sesuai dengan peran jabatannya. 

Analisis kompetensi memiliki 6 pendekatan yang dikemukan oleh Amstrong  

(2006 : 193), yaitu sebagai berikut :   
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1. Expert opinion 

Departemen sumber daya manusia dapat berdiskusi dengan ahli-ahli yang 

sesuai dengan bidang peranan tersebut. 

2. Structured Interview 

Metode ini dimulai dari menulis daftar kompetensi yang telah didiskusikan 

dengan ahli sebelumnya. Wawancara dimulai dengan mengidentifikasi hasil 

kunci dari area yang diperankan dan berikutnya kepada karakteristik perilaku 

yang membedakan antar level kompetensi. Misalnya : 

 Motivasi berprestasi 

 Dampak terhadap hasil 

 Daya analitis 

 Pemikiran strategis 

 Pemikiran kreatif 

 Ketegasan 

 Penghakiman komersial 

 Manajemen kelompok dan kepemimpinan 

 Hubungan antar personal 

 Kemampuan untuk komunikasi 

 Kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan tekanan 

 Kemampuan untuk merencanakan mengendalikan suatu proyek 

3. Workshops 

Suatu kumpulan dari beberapa orang-orang yang memiliki keahlian dan 

pengetahuan serta pengalaman dari suatu peran – manajer dan pemegang peran 

yang sesuai dengan fasilitator, tidak harus dari bagian departemen Human 

Resource ataupun dari konsultan luar. Biasanya anggota workshops memulai 
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dengan membuat suatu kesepakatan tentang tujuan keseluruhan tentang peran 

dan hasil kunci dari area yang diperankan yang dicatat. Contohnya, salah satu 

hasil kunci yang diperankan dari Direktur Divisi Human Resource mungkin 

adalah perencanaan seperti : mempersiapkan forecast dari permintaan sumber 

daya manusia dan perencanaan tentang akuisisi, penyimpanan dan efektifitas 

utilisasi dari pekerja, yang memastikan bahwa kebutuhan perusahaan tentang 

sumber daya manusia terpenuhi. 

4. Critical Incident Techniques 

Mengarah kepada memunculkan data tentang perilaku yang efektif dan tidak 

efektif yang berhubungan dengan kejadian actual. Teknik ini menggunakan 

kelompok pemegang jabatan dan atau manajer mereka atau lainnya yang ahli. 

5. Repertory Grid Analysis 

Mengidentifikasi cara-cara bahwa seseorang menafsirkan (memberi makan) 

pengalamannya. Informasi ini dapat memberikan kesimpulan tentang 

kepribadian, tetapi bukan merupakan tes kepribadian dalam arti konvensional.  

6. Job Competency Assesment 
 
Penilaian kompetensi jabatan adalah mengukur seberapa bagus atau seberapa 

mendekati peforma kinerja dari pekerja sesuai dengan keterampilan kerja yang 

memiliki relasi yang spesifik dengan standard performance. 

 

2.2.3 Skala Rating 

 Penentuan score dari suatu kompetensi sangat bervariasi dan beragam. “As soon as 

an organization creates competency definitions it is only natural to want to score people 

against the definitions. For example, they want to know if a person is a "3" or a "4" on 

"Achievement Motivation". In fact, to many this is what competency models are all about” 
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(http://www.hr.com/en/communities/organizational_development/scoring-people-on-

their-competencies_eacwadfo.html-di akses tanggal 24 Agustus 20150). 

 Scoring kompetensi ini sangat diperlukan untuk proses penyaringan kandidat sesuai 

dengan minimum requirement dari suatu perusahaan. Perusahaan harus terlebih dahulu 

menentukan scoring kompetensi dari setiap jabatan yang ada di perusahaan tersebut. Salah 

satu cara untuk melakukan scoring kompetensi adalah menggunakan skala rating. Seperti 

dikutip dari (http://hr.fas.harvard.edu/university-wide-competencies-and-rating-scales- 

diakses pada tanggal 24 Agustus 2015), rating scale untuk kompetensi yang dipergunakan 

ada 4 tingkatan yakni : 

-) Score 1 = Does not demonstrate – kompetensi ini kurang perlu di implementasikan pada 

jabatan ini. 

-) Score 2 = Developing - memiliki pemahaman umum tentang prinsip-prinsip utama 

tetapi terbatas atau tidak ada pengalaman penerapan dengan kompetensi ini. Mampu 

menggunakan kompetensi ini dengan pembinaan dan dukungan, dalam situasi yang 

sederhana. 

-) Score 3 = Proficient - memiliki pemahaman yang cukup dan pengalaman untuk 

beroperasi pada tingkat profesional penuh dengan ini berbagai situasi cukup kompleks. 

Bisa menggeneralisasi prinsip-prinsip dasar secara efektif dan berfungsi dalam sesuatu 

situasi prediksi dan baru. 

-) Score 4 = Advanced - memiliki pemahaman yang luas dan mendalam dan keterampilan, 

dengan pengalaman substansial dalam bidang ini. Dapat menerapkan kompetensi secara 

teratur dan mandiri dan menampilkan kompetensi ini secara kompleks dengan situasi 

yang bervariasi. 
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2.3 Kerangka Berpikir 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 
 Tingkat pengangguran 

terbuka untuk pendidikan tinggi 
yang masih tinggi. 

 MEA yang akan dilaksanakan 
Desember 2015, membuat 
peluang pengangguran terbuka 
pendidikan tinggi bertambah. 

 Penggunaan website pasar kerja 
nasional yang belum optimal. 

Rumusan Masalah 
 Bagaimana pengembangan sistem 

perekrutan menggunakan 
http://infokerja.depnakertrans.go.id  
agar menghasilkan informasi yang 
bermanfaat bagi pengguna lulusan 
Universitas di Indonesia khususnya 
dari perguruan tinggi yang 
menghasilkan tenaga akuntan 
 

Teori 
 Human Resource Information System Mc 

Leod and Schell (2008) 
 Cloud Computing Technology and 

Science Truong (2010) 
 Cloud Computing : Solusi ICT Ahmad 

Ashari and Herri Setiawan (2011) 
 Human Resources Management 

Amstrong (2008) 
 

Metode Penelitian (Yin, 2012) 
 Pendekatan Kualitatif 

yang bersifat eksploratori 

Proses Analisis Sistem 
1. Pemahaman atas sistem yang digunakan 
2. Analisa kekurangan pada sistem yang sedang digunakan 
3. Implementasi solusi menjadi sistem yang diusulkan 

Sistem Yang Diusulkan 
Rancangan cloud computing database menggunakan 
konsep HRIS untuk meningkatkan informasi perekrutan 
menggunakan website Informasi Pasar Kerja Nasional 
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2.4 Penelitian Acuan 

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Acuan 

Nama Peneliti 
dan Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian Isi Penelitian Topik 

Fajriyah Nurul 
Dewi Latifah 

(2012) 

Desain dan Implementasi Sistem 
Informasi Bursa Kerja SDM kompeten 

berbasis web menggunakan CMS 
Joomla pada BKSP Jawa Tengah 

Website rekrutmen online ini dapat menjembatani 
perminataan dan penawaran tenaga kerja kompeten dengan 
menyediakan layanan informasi lowongan kerja bagi SDM 
kompeten yang mencari kerja dan menyediakan informasi 
SDM kompeten bagi perusahaan yang membutuhkannya 

Bursa Kerja Online 

Riyanto Eko 
Dan Solikhin 

(2012) 

Pengembangan Sistem Informasi 
Bursa Kerja Online Pada Dinas 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan 

Kependudukan Provinsi Jawa Tengah 

Sisi keamanan website telah dirancang melalui beberapa 
tingkatan mulai dari pembuatan sampai ancaman terhadap 

keamanan jaringan 
Bursa Kerja Online 

Herdiana 
Andika dan 

Dewanto Joko 
(2013) 

Pengembangan Sistem Career Center 
Untuk Departemen Konseling dan 

Pengembangan Karir (DKPK) 
Universitas Esa Unggul 

Sistem pendaftaran career center berbasis web ini diharpkan 
tidak ada halangan berupa jarak dan waktu Bursa Kerja Online 

Adji Damar 
(2012) 

Sistem Informasi Manajemen Bursa 
Kerja Untuk Mahasiswa Politeknik 

Negeri Jakarta 

Rancangan sistem rekrumen online menggunakan unified 
modelling language (UML) lebih efisien dibandingkan media 

rekrutmen tradisional seperti surat kabar, iklan, dan lain 
sebagainya. 

Bursa Kerja Online 

Firdaus Afriyan 
et al 

(2012) 

Penerapan Konsep E-CRM dalam 
Pengembangan Sistem Penelusuran 
Alumni untuk mendukung Link and 

Match Perguruan Tinggi dan Industri 
Pengguna Alumni 

Penemuan solusi untuk mendukung link and match perguruan 
tinggi dan Industri pengguna alumni Bursa Kerja Online 
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Indriasari 
Sofiyanti 

(2012) 

Sistem informasi berbasis web untuk 
membantu kegiatan tracer study 

program diploma Institut Pertanian 
Bogor 

Penelitian ini membantu mengkoleksi tentang data alumni dan 
kepuasan pemakai. Tracer Study 

Ashari Ahmad 
dan Setiawan 

Herri 
(2011) 

Cloud Computing : Solusi ICT? 

Computing adalah sebuah model untuk kenyamanan, akses 
jaringan on-demand untuk menyatukan pengaturan konfigurasi 

sumber daya komputasi yang dapat dengan cepat ditetapkan 
dan dirilis dengan usaha manajemen yang minimal. 

Cloud Computing 

K. Sandeep and 
C.R Rachana 

(2014) 

Cloud Computing –Challanges 
Ahead for Human Resource Manager 

Alasan utama dari perusahaan membuat keputusan 
menggunakan sistem basis cloud karena sumber daya manusia 

profesional dapat lebih efektif dalam proses perekrutan 
Cloud Computing 

Purnomo 
Septian Tommy 

 (2013) 

Rekurtment Online (E-recruitment) 
Sebagai Suatu Inovasi Dalam 

Perekrutan Perusahaan 

E-recruitment memiliki banyak manfaat di antaranya, 
penghematan biaya (bagi perusahaan), kemudahan dalam 
penggunaan bagi kandidat, kemudahan penggunaan bagi 

organisasi, meningkatkan kecepatan proses perekrutan dan 
keberhasilan dalam menemukan calon karyawan potensial 

E-Recruitment 

Parry Emma 
(2008) 

An Analysis of The Use and Success 
of Online Recruitment Methods in 

UK 

Keberhasilan perekrutan dalam menggunakan metode 
perekrutan online E-Recruitment 
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Sinha Vinita 
and Thaly Priya 

(2013) 

A Review On Changing Trend 
Of Recruitment Practice To 

Enhance The Quality Hiring In 
Global Organization 

Mengidentifikasi tren perubahan yang terkait dengan sumber 
perekrutan yang efektif dan mempelajari dampaknya terhadap 

organisasi global terkemuka 
E-Recruitment 

Ghazzawi 
Khalil and 
Accoumeh 

Abeer 
(2014) 

Critical Success Factor of The 
E-Recruitment System 

Rekrutment online menjadi lebih menarik bagi perusahaan dan 
pencari kerja  E-Recruitment 

Soni, Renaldy 
Hapsoro dan 
Sujiwo Yogi 

(2007) 

Analisis dan Perancangan 
Applicant Tracking System 

Applicant tracking system berbasis web guna mendukung sistem 
Human Resource Management. ATS memiliki manfaat staf HRD 

dalam memilih calon pegawai, mengatur jadwal perkantoran, menjadi 
basis data pelamar dan berfungsi sebagai sistus web bursa kerja.  

Applicant 
Tracking System 

Nanda Kumar 
et al 

(2011) 

Development Intelligence 
Process Tracking System for 

Job Seekers 

Sistem manajemen membantu pencari kerja dan pemberi kerja dalam 
menemukan kriteria yang sesuai dengan keinginan 

Applicant 
Tracking System 

Sunarta 
(2011) 

Perencanaan Sumber Daya 
Manusia 

(Kunci Keberhasilan 
Organisasi) 

Agar dalam pelaksanaan perencanaan SDM bisa berhasil, sedikitnya 
terdapat empat aspek perencanaan SDM yang harus diperhatikan/dilakukan 
yaitu: (1) berapa proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan (forecasting of 
employees), (2) melakukan identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi 

(human resource audit), (3) melakukan analisis keseimbangan penawaran 
dan permintaan (demand and suplay analysis), (4) menjalankan program 

aksi (action program) 

Perencenaan 
Tenaga Kerja 
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