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BAB I  

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, ruang lingkup, metodologi, serta sistematika penulisan tugas 

akhir. 

1.1 Latar Belakang 

Praktek Kerja Lapangan atau magang merupakan salah satu bentuk 

penerapan dari ilmu atau keahlian yang telah diperoleh di kampus kemudian 

diimplementasikan ke dunia kerja yang sesungguhnya (Arifin, 2014). Tujuan 

magang secara umum yaitu meningkatkan kemampuan yang dimiliki serta dapat 

menambah pengalaman kerja. 

Magang merupakan salah satu syarat penting bagi mahasiswa untuk 

kedepannya agar siap ketika menghadapi dunia kerja. Ketika kuliah memang telah 

diajarkan teori-teori yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Akan tetapi cara 

yang terbaik untuk membina keahlian-keahlian tersebut adalah dengan terjun 

langsung ke dunia kerja sehingga pengalaman kerja dan ilmu yang diperoleh pun 

juga semakin banyak. 

Di jaman modern sekarang ini, semakin banyak platform yang digunakan 

oleh manusia, salah satunya yaitu smartphone. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh APJII, diperoleh data bahwa hasil survei tertinggi pengguna 

Internet berdasarkan jenis perangkat yang dipakai yaitu perangkat mobile atau 

smartphone, sebesar 63,1 juta penduduk atau sekitar 47,6% dari penduduk di 

Indonesia (Isparmo, 2016). 
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Mahasiswa pada umumnya diminta untuk mencari sendiri tempat magang 

yang sesuai dengan kebutuhannya. Media yang digunakan untuk pencarian tempat 

magang pun juga bermacam-macam, mulai dari mulut ke mulut, website hingga 

aplikasi sehingga diharapkan pencarian tempat magang pun dapat dilakukan 

sendiri oleh mahasiswa. Akan tetapi, media yang sering digunakan saat ini masih 

memiliki kekurangan sehingga mahasiswa mengalami kesulitan untuk pencarian 

tempat magang. 

Melalui kuisioner yang telah dilakukan terhadap 50 responden di Surabaya, 

didapati bahwa pencarian tertinggi informasi tempat magang oleh mahasiswa 

adalah melalui website sebesar 48% dan melalui mulut ke mulut seperti 

menanyakan ke teman ataupun kakak kelas sebesar 34%. Cara tersebut tentu saja 

memiliki beberapa kesulitan. Kesulitan tertinggi yaitu sebanyak 88% mengatakan 

bahwa kesulitan yang dihadapi ketika mencari tempat magang yaitu bingung 

ketika mencari perusahaan mana yang membuka lowongan magang sesuai dengan 

bidang yang diinginkan. Selain itu sebanyak 56% sering mendapati informasi 

yang kurang jelas, seperti detail pekerjaan, requirement, contact perusahaan, dan 

profile perusahaan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan pengembangan sebuah 

aplikasi mobile yang dapat membantu untuk pencarian tempat magang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah tugas akhir ini bagaimana membantu untuk 

pencarian tempat magang dengan memanfaatkan aplikasi mobile? 
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1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah merancang dan 

membangun aplikasi mobile untuk pencarian tempat magang berbasis Android. 

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

● Pencari tempat magang bisa mendapatkan informasi perusahaan 

maupun detail pekerjaan. 

● Pencari tempat magang bisa mendapatkan perusahaan yang sesuai 

dengan bidang yang diinginkan. 

● Perusahaan bisa mendapatkan calon tenaga kerja yang sesuai dengan 

kebutuhannya. 

1.5 Ruang Lingkup 

Penelitian ini terbatas pada beberapa hal berikut: 

● Analisa dan uji coba dilakukan di wilayah Surabaya. 

● Aplikasi yang dibuat merupakan aplikasi smartphone dengan platform 

Android. 

● Dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang mencari tempat magang 

dan perusahaan yang menyediakan kesempatan magang. 

● Pekerjaan yang ditawarkan pada aplikasi ini berupa pekerjaan untuk 

anak magang. 

1.6 Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 

Adapun metodologi pelaksanaan tugas akhir dilaksanakan menggunakan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1.6.1    Studi Pendahuluan 
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Pada tahap awal akan dilakukan studi pendahuluan dimana segala kegiatan 

dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

Kegiatan tersebut dapat berupa pencarian artikel, jurnal, maupun survei 

permasalahan mengenai topik yang diambil. 

1.6.2    Analisis Sistem 

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisa kebutuhan sistem 

yang akan digunakan. 

1.6.3    Desain Sistem 

Aplikasi ini dirancang dan dibangun menggunakan arsitektur client-server, 

dimana pada sisi client digunakan smartphone dengan platform Android, 

sedangkan pada sisi server akan menggunakan Firebase. Salah satu faktor lainnya 

yaitu dengan mempertimbangkan User Interface. 

1.6.4    Implementasi 

Pada tahap ini, sistem akan dibuat dan diimplementasikan berdasarkan 

dari desain perancangan yang telah dibuat sebelumnya. 

1.6.5    Testing 

Pada tahap ini, akan dilakukan pengujian untuk menemukan kekurangan 

atau kelemahan pada aplikasi. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Penulisan tugas akhir disusun dalam enam bab dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 
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Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi pelaksanaan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini.  

BAB III Analisa dan Desain 

Pada bab ini berisi analisa masalah dan solusinya, serta rancangan 

desain arsitektur aplikasi. 

BAB IV Implementasi 

Pada bab ini berisi bagaimana analisa dan desain yang telah dibuat 

dapat diimplementasikan menjadi sebuah aplikasi. 

BAB V Hasil Pengujian 

Pada bab ini berisi hasil pengujian terhadap pengguna setelah 

menggunakan aplikasi pencarian tempat magang. 

BAB VI Simpulan dan Saran 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara 

keseluruhan serta saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 

  


