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BAB III    

ANALISIS DAN DESAIN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis sistem, desain sistem, serta 

nilai-nilai entrepreneurship yang terkandung dalam karya Tugas Akhir ini. 

3.1 Analisis Sistem 

 

Analisa terhadap suatu permasalahan perlu dilakukan sebelum memulai 

perancangan sistem. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan cara penyelesaian 

masalah yang tepat serta fitur-fitur yang dibutuhkan pada aplikasi.  

3.1.1    Pokok Permasalahan 

Mahasiswa dituntut untuk mencari sendiri perusahaan yang akan dijadikan 

sebagai tempat magang. Akan tetapi, mahasiswa seringkali mengalami kesulitan 

ketika mencari tempat magang. Seiring dengan berkembangnya teknologi, 

aplikasi-aplikasi yang terdapat pada smartphone telah banyak membantu 

kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, akan dikembangkan sebuah aplikasi 

untuk pencarian tempat magang. 

Salah satu tahapan awal analisa yang perlu dilakukan adalah dengan 

melakukan survei dan wawancara untuk menentukan fitur-fitur yang diperlukan 

pada aplikasi pencarian tempat magang. Survei ini dilakukan di wilayah Surabaya 

dengan kriteria responden adalah mahasiswa yang telah mengikuti proses magang. 

Kemudian wawancara pada perusahaan yang membuka lowongan magang. 

Berdasarkan dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan masalah yang perlu 

diselesaikan  sebagai berikut: 
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● Kesulitan mencari tempat magang sesuai bidang. 

● Informasi detail perusahaan dan jobdesc kurang jelas. 

● Pada saat akan mendaftar ke beberapa perusahaan, applicant harus 

melakukan pengisian formulir atau upload file CV secara berulangkali. 

● Setelah mendaftar, pernah mengalami tidak mendapat respon dalam 

jangka waktu lama atau bahkan tidak ada respon sama sekali dari 

perusahaan tersebut. 

Berdasarkan dari hasil wawancara perusahaan dapat disimpulkan masalah 

yang perlu diselesaikan sebagai berikut: 

● Kesulitan mendapatkan anak magang sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan perusahaan. 

● Pencarian anak magang dilakukan secara manual, perusahaan tidak 

dapat mencari dan merekrut sesuai yang diinginkan. 

3.1.2    Solusi yang Ditawarkan 

Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa masalah yang dialami oleh 

mahasiswa ketika mencari tempat magang seperti yang telah dijabarkan 

sebelumnya. Oleh karena itu, akan diambil beberapa fitur utama yang akan 

diterapkan pada aplikasi ini, dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Masalah dan solusi yang ditawarkan 

No Masalah Solusi 

Untuk Pengguna 

1 Kesulitan mencari tempat 

magang sesuai bidang. 

Membuat fitur search dimana 

pengguna dapat melakukan filter 

sesuai bidang yang diinginkan. 

2 Informasi detail perusahaan dan 

jobdesc kurang jelas. 

Membuat fitur company profile 

dimana pengguna dapat melihat 

detail perusahaan serta detail 

pekerjaan. 

3 Pada saat akan mendaftar ke 

beberapa perusahaan, harus 

melakukan pengisian formulir 

atau upload file CV secara 

berulangkali ke perusahaan 

tersebut.  

Membuat fitur profile dimana 

pengguna dapat melengkapi data diri 

serta file CV sehingga ketika akan 

melakukan apply beberapa kali ke 

perusahaan tidak perlu melakukan 

pengisian form atau upload file CV 

berulang kali. 

4 Setelah melakukan apply, pernah 

mengalami tidak dapat respon di 

atas 1 bulan atau bahkan tidak 

ada respon sama sekali pada 

Membuat fitur applied jobs dimana 

pengguna setelah melakukan apply 

akan ada status yang diberikan oleh 

perusahaan apakah pengguna 
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No Masalah Solusi 

perusahaan tersebut. tersebut diterima atau tidak. 

Untuk Perusahaan 

5 Kesulitan mencari anak magang 

sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan. 

Membuat fitur search dan user detail 

dimana perusahaan dapat mencari 

serta melihat data pengguna yang 

telah dilengkapi dengan CV pada 

profile pengguna. 

6 Perusahaan tidak dapat mencari 

dan merekrut sesuai yang 

diinginkan. 

Membuat fitur invite dimana 

perusahaan dapat langsung merekrut 

calon anak magang ketika tertarik. 

 

3.1.3    Analisis Kebutuhan Aplikasi 

Aplikasi dirancang dengan fitur-fitur yang telah disimpulkan pada sub-bab 

sebelumnya. Untuk dapat menyelesaikan fitur-fitur tersebut, maka akan dibuat 

aplikasi yang memiliki kebutuhan sebagai berikut: 

 Aplikasi Klien 

 

Aplikasi klien merupakan aplikasi mobile yang dipasang pada 

platform Android. Pada sisi klien ini, aplikasi dapat digunakan oleh 

pengguna yang ingin mencari tempat magang maupun pencari calon 

tenaga kerja. Semua kegiatan yang dilakukan pengguna dijalankan pada 
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sisi klien ini dengan salah satu kriterianya adalah memiliki internet yang 

memadai. 

 Aplikasi Server 

 

Aplikasi server ini menggunakan Firebase karena bersifat realtime 

sehingga dapat diakses langsung dari aplikasi klien. Firebase terdiri dari 

basis data dan dapat digunakan untuk penyimpanan data ataupun file.  

3.2 Desain Sistem 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai desain dari sistem yang akan 

dibuat. Desain sistem dibuat berdasarkan dari hasil analisa yang telah dijelaskan 

pada sub-bab sebelumnya.   

3.2.1    Desain Arsitektur 

Desain arsitektur yang akan digunakan untuk pembuatan aplikasi ini 

adalah arsitektur client-server. Arsitektur ini dapat mengakses data yang terdapat 

di server secara bersamaan. Berikut merupakan pembagian dari sistem arsitektur: 

 Client 

 

Sisi client merupakan aplikasi yang berada di smartphone. Melalui 

aplikasi ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas, seperti 

membuat akun, melihat lowongan magang, melakukan apply, dan fitur-

fitur lainnya seperti yang dibahas pada sub-bab sebelumnya. Seluruh 

aktivitas ini akan dijalankan pada sisi client.   

 Server 
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Sisi server menggunakan Firebase yang dapat digunakan sebagai 

tempat penyimpanan data maupun file yang diupload oleh pengguna. Data 

yang dimasukkan atau file yang diupload pengguna akan masuk ke dalam 

Firebase secara realtime, sehingga pengguna lain yang berhubungan dapat 

langsung menerima data yang dikirimkan melalui API masing-masing 

aplikasi. 

Desain sistem arsitektur yang akan diterapkan pada aplikasi ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.1.   

 

 

Gambar 3. 1 Desain Sistem Arsitektur 
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3.2.2    Desain Database 

Database yang digunakan pada aplikasi ini adalah Firebase. Firebase 

memiliki skema NoSQL dengan salah satu fiturnya yaitu Realtime Database yang 

digunakan sebagai tempat menyimpan data. Model database ini memiliki bentuk 

tree sehingga tidak memiliki tabel-tabel yang memiliki relasi seperti database 

pada umumnya melainkan berupa node-node. Berikut node-node yang akan 

diterapkan: 

 Node Users 

Pada node users, yang perlu dicatat adalah id user, nama, email, telepon, 

foto, kategori bidang yang dikuasai, jurusan, universitas, ipk, tentang diri, 

serta CV. Detail tersebut dicatat dengan tujuan agar perusahaan dapat 

melihat informasi dan mencari calon tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika 

perusahaan tertarik, maka perusahaan bisa menghubungi calon tersebut 

atau mengundangnya.  

 Node Company 

Pada node company, yang perlu dicatat adalah id company dan detail 

seputar perusahaan meliputi nama, email, telepon, foto, kota, alamat, 

tentang perusahaan, serta favorite untuk menyimpan pengguna yang 

disukai oleh perusahaan.  

 Node Jobs 

Pada node jobs, yang perlu dicatat adalah id job, id company, judul 

pekerjaan, kategori bidang, minimal semester, minimal ipk, durasi 

magang, deskripsi pekerjaan, informasi lainnya (gaji), dan favorite untuk 
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menyimpan pengguna yang telah menyukai pekerjaan tersebut. Hal ini 

dicatat dengan tujuan untuk memperjelas informasi mengenai pekerjaan 

pada perusahaan tersebut.  

 Node Apply 

Pada node apply, yang perlu dicatat adalah id apply, id job, id user yang 

digunakan untuk mengetahui siapa yang mendaftar dan pekerjaan apa 

yang didaftar. Kemudian terdapat status yang akan digunakan untuk 

menyimpan apakah pendaftar tersebut diterima atau tidak. Selain itu juga 

perlu dicatat tanggal apply, tanggal wawancara, tanggal mulai magang, 

dan tanggal selesai magang untuk memberikan status tersebut.  

 Node Notif 

Pada node notif, yang perlu dicatat adalah id notif, token, dan message 

yang digunakan untuk mengirimkan pesan notifikasi. 

 Node Invite 

Pada node invite, yang perlu dicatat adalah id invite, id company, id job, id 

user, judul pekerjaan dengan tujuan untuk mengetahui perusahaan mana 

yang telah mengundang, pada pekerjaan apa, serta pengguna yang telah 

diundang.  

 Node Review 

Pada node review, perlu dicatat id company, id user, dan isi dari review 

tersebut dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang memberikan review 

dan pada perusahaan mana review tersebut diberikan.  

 Node Report 
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Pada node report, perlu dicatat id company, id user, dan isi dari report 

tersebut dengan tujuan untuk mengetahui siapa yang memberikan report 

dan pada perusahaan mana report tersebut diberikan.  

Desain database yang akan diterapkan pada aplikasi ini dapat dilihat pada  

Gambar 3.2. 

Root 

| 

| 

|_apply 

| |_applyID:String 

|  |_jobID:String 

|  |_userID:String 

|  |_status:int 

|  |_dateApply:String 

|  |_dateInterview:String 

|  |_dateStartIntern:String 

|           |_dateEndIntern:String 

| 

|_company 

| |_companyID:String 

|  |_name:String 

|  |_email:String 

|  |_phone:String 

|  |_image:String 

|  |_city:String 

|  |_address:String 

|  |_about:String 

|  |_favorites 

|                |_userID:String 

| 

|_invite 

|    |_inviteID:String 

|          |_companyID:String 

|          |_jobID:String 

|          |_userID:String 

|          |_titleJob:String 

| 

|_jobs 

|    |_jobID:String 

|          |_companyID:String 

|          |_title:String 

|          |_kategori:String 

|          |_semesterMin:String 

|          |_gpaMin:String 

|          |_duration:String 

|          |_jobdesc:String 

|          |_other:String 

|          |_favorites 

|                |_userID:String 
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| 

|_notif 

|    |_notifID:String 

|          |_message:String 

|          |_token:String 

| 

|_report 

|    |_reportID:String 

|          |_companyID:String 

|          |_userID:String 

|          |_report:String 

| 

|_review 

|     |_reviewID:String 

|          |_companyID:String 

|  |_userID:String 

|  |_review:String 

| 

|_users 

      |_userID:String 

  |_name:String 

  |_email:String 

  |_phone:String 

  |_image:String 

  |_skill:Sting 

  |_major:String 

  |_university:String 

  |_gpa:int 

  |_cv:String 

            |_aboutMe:String 

            |_favorites 

                 |_jobID:String 

 

Gambar 3. 2 Desain Database 

 

3.2.3    Desain Proses 

Untuk desain proses digunakan Unified Model Language (UML). Diagram 

yang digunakan sesuai dengan model Object Oriented, yaitu Use Case Diagram 

dan Activity Diagram. Pada penelitian ini, terdapat dua aplikasi yang masing-

masing akan digunakan oleh dua pengguna, yaitu mahasiswa dan perusahaan.  

 Use Case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan secara ringkas 

aktivitas dari pengguna. Aplikasi yang digunakan oleh pencari tempat 
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magang memiliki beberapa aktivitas utama, yaitu mencari perusahaan, 

melakukan apply, melakukan favorite, mengirim report, dan melakukan 

review. Gambaran dari use case diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 

       

        Gambar 3. 3 Use Case Diagram Aplikasi Mahasiswa 

  

Aplikasi yang digunakan oleh perusahaan memiliki beberapa aktivitas 

utama, yaitu mencari calon anak magang, melakukan konfirmasi 

penerimaan apply, membuat jadwal interview, membuat jadwal mulai dan 

selesai magang, melakukan favorite, melakukan invite, dan menambahkan 

pekerjaan. Gambaran dari use case diagram tersebut dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 
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Gambar 3. 4 Use Case Diagram Aplikasi Perusahaan 

 

 Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja 

sistem yang dibuat. Berdasarkan dari use case diagram tersebut, dapat 

dibuat diagram aktivitasnya. Berikut meruapakan activity diagram untuk 

aplikasi pencari tempat magang: 

a) Mencari Perusahaan 

Pengguna yang ingin mencari tempat magang atau perusahaan 

dapat melakukan filter, kemudian aplikasi akan memilah data sesuai 

dengan filter yang dipilih. Setelah data berhasil diambil, kemudian 
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ditampilkan dan pengguna mendapatkan apa yang dicari. Diagram 

aktivitas pada proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3. 5 Activity Diagram Mencari Perusahaan 

 

b) Melakukan Apply 

Pengguna yang ingin mendaftar akan menekan tombol apply 

pada pekerjaan yang diinginkan, kemudian akan divalidasi oleh 

aplikasi. Selanjutnya, setelah sesuai dengan ID pengguna dan ID 

pekerjaan maka akan ditambahkan status bahwa pengguna ID tersebut 

telah mendaftar pada pekerjaan dengan ID tersebut. Dengan demikian 

pengguna telah berhasil mendaftar. Diagram aktivitas pada proses ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.6. 
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Gambar 3. 6 Activity Diagram Pengguna Melakukan Apply 

 

c) Melakukan Favorite 

Pengguna yang ingin melakukan favorite dapat menekan 

tombol favorite, kemudian akan divalidasi oleh aplikasi. Setelah itu, 

favorite akan ditambahkan sesuai dengan ID pekerjaan yang telah 

difavoritkan. Kemudian pengguna dapat melihat list hasil favorite. 

Diagram aktivitas pada proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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   Gambar 3. 7 Activity Diagram Pengguna Melakukan Favorite 

     

d) Melakukan Report 

Pengguna yang ingin melakukan report dapat menekan tombol 

report, kemudian pengguna dapat membuat report tersebut. Setelah itu, 

data akan divalidasi dan report akan ditambahkan sesuai dengan ID 

pekerjaan mana yang telah dibuat report. Dengan demikian pengguna 

berhasil membuat report. Diagram aktivitas pada proses ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.8. 
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    Gambar 3. 8 Activity Diagram Pengguna Melakukan Report 

       

e) Melakukan Review 

Pengguna dapat melakukan review setelah diterima pada 

perusahaan tersebut. Setelah melakukan review, data akan divalidasi, 

kemudian ditambahkan sesuai dengan ID pekerjaan mana yang telah 

direview. Dengan demikian pengguna telah berhasil membuat review. 

Diagram aktivitas pada proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.9. 
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     Gambar 3. 9 Activity Diagram Pengguna Melakukan Review 

  

Berikut merupakan activity diagram untuk aplikasi yang digunakan 

oleh perusahaan: 

a) Mencari Calon Tenaga Kerja 

Pengguna dapat melakukan filter ketika ingin mencari calon 

tenaga kerja dengan memilih filter yang diinginkan. Kemudian 

aplikasi akan memilah data tersebut. Setelah data berhasil diambil, 

kemudian akan ditampilkan, dan pengguna mendapatkan apa yang 

dicari. Diagram aktivitas pada proses ini dapat dilihat pada Gambar 

3.10. 
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           Gambar 3. 10 Activity Diagram Mencari Calon Tenaga Kerja 

     

b) Melakukan Konfirmasi 

Pengguna dapat melakukan konfirmasi ketika ada calon tenaga 

kerja yang ingin melamar. Setelah melakukan konfirmasi diterima 

atau tidak, maka dilakukan pengecekan pada aplikasi sehingga status 

dapat diubah sesuai konfirmasi pengguna. Dengan demikian pengguna 

berhasil melakukan konfirmasi. Diagram aktivitas dapat dilihat pada 

Gambar 3.11. 
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Gambar 3. 11 Activity Diagram Melakukan Konfirmasi 

            

c) Membuat Jadwal Interview 

Pengguna dapat membuat jadwal interview dengan menekan 

tombol interview, kemudian mengisi tanggal inteview. Setelah itu, 

data akan divalidasi oleh aplikasi dan tanggal interview akan 

ditambahkan sesuai dengan ID pengguna dan ID pekerjaan. Dengan 

demikian pengguna berhasil membuat jadwal interview. Diagram 

aktivitas pada proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.12. 
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Gambar 3. 12 Activity Diagram Membuat Jadwal Interview 

  

d) Membuat Jadwal Mulai Magang 

Setelah interview selesai, pengguna dapat menetapkan jadwal 

mulai magang setelah menekan tombol konfirmasi terima. Kemudian 

data akan divalidasi oleh aplikasi dan tanggal mulai magang akan 

ditambahkan sesuai dengan ID pengguna dan ID pekerjaan. Dengan 

demikian pengguna berhasil membuat jadwal mulai magang. Diagram 

aktivitas pada proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.13. 
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   Gambar 3. 13 Activity Diagram Membuat Jadwal Mulai Magang 

 

e) Melakukan Favorite 

Pengguna dapat melakukan favorite ketika menemukan calon 

tenaga kerja yang disukai dengan menekan tombol favorite. Kemudian 

data akan divalidasi oleh aplikasi dan akan ditambahkan sesuai 

dengan ID pengguna. Dengan demikian pengguna dapat melihat list 

hasil favorite. Diagram aktivitas dari proses ini dapat dilihat pada 

Gambar 3.14. 
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Gambar 3. 14 Activity Diagram Perusahaan Melakukan Favorite 

 

f)  Melakukan Invite 

Pengguna dapat melakukan invite ketika menemukan calon 

tenaga kerja yang ingin diundang untuk magang di perusahaannya 

dengan menekan tombol invite. Kemudian data akan divalidasi oleh 

aplikasi dan akan ditambahkan sesuai dengan ID perusahaan yang 

melakukan invitation, ID pengguna yang diinvite, serta ID pekerjaan. 

Dengan demikian pengguna telah berhasil melakukan invite. Diagram 

aktivitas dari proses ini dapat dilihat pada Gambar 3.15. 
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 Gambar 3. 15 Activity Diagram Perusahaan Melakukan Invite 

 

g) Menambahkan Pekerjaan 

Pengguna dapat menambahkan pekerjaan yang dibutuhkan. 

Kemudian data akan divalidasi oleh aplikasi dan akan ditambahkan 

sesuai dengan ID company. Dengan demikian pengguna telah berhasil 

menambahkan pekerjaan. Diagram aktivitas dari proses ini dapat 

dilihat pada Gambar 3.16. 
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Gambar 3. 16 Activity Diagram Perusahaan Menambahkan Pekerjaan 

 

3.2.4    Desain User Interface 

Desain user interface akan dibuat dalam bentuk prototype low fidelity. 

Pada penelitian ini, terdapat dua aplikasi yang masing-masing akan digunakan 

oleh dua pengguna, yaitu mahasiswa dan perusahaan. Berikut merupakan desain 

yang dibuat pada aplikasi mahasiswa: 

● Halaman Login dan Register 

Halaman login ditampilkan setelah loading resource selesai. Apabila 

pengguna sudah pernah mendaftar, maka pengguna dapat langsung 

masuk dengan memasukkan email dan password yang telah 

didaftarkan. Apabila pengguna belum pernah mendaftar, maka 

pengguna dapat menekan tombol register dan dapat langsung 

melakukan registrasi dengan memasukkan email dan password yang 

akan didaftarkan. Desain halaman login dan register dapat dilihat 

pada Gambar 3.17. 
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Gambar 3. 17 Halaman Login dan Register Pengguna 

 

 

● Halaman Menu dan Available Jobs 

Setelah pengguna selesai login, maka pengguna dapat langsung masuk 

ke halaman available jobs, dimana pada halaman ini berisi list 

pekerjaan yang telah didaftarkan oleh perusahaan pada aplikasi 

perusahaan. Halaman available jobs dijadikan sebagai halaman utama 

dikarenakan tujuan utama dari aplikasi ini adalah mencari tempat 

magang. Dari halaman available jobs ini pengguna dapat menekan 

tombol search yang nantinya dapat berpindah ke halaman filter. 

Kemudian pengguna juga dapat mengakses menu samping yang berisi 

pilihan menu untuk menuju ke halaman lainnya, yaitu profile, 

 

Register 

Email 

Password 

Register 

 

Login 

Email 

Password 

Login 

Register 
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favorite, applied jobs, dan pengguna juga dapat melakukan logout. 

Desain halaman menu dan halaman available jobs dapat dilihat pada 

Gambar 3.18. 

        

 

● Halaman User Profile dan Edit Profile 

Pada halaman user profile, pengguna dapat melihat data pengguna 

secara keseluruhan. Data tersebut meliputi foto, nama, keahlian, 

personal, edukasi, serta file CV. Upload file CV dapat dilakukan di 

profile agar pengguna dapat melengkapi keseluruhan data-data yang 

dibutuhkan dalam satu halaman sehingga pengguna tidak akan 

bingung ketika harus melengkapi data apa saja yang dibutuhkan. 

Kemudian pengguna juga dapat menekan tombol edit profile, dimana 

pengguna dapat mengganti data pengguna maupun mengganti 

           Gambar 3. 18 Halaman Menu dan Available Jobs 

Video Editor 

PT Kusuma 

Web Design 

PT Rajawali 
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password. Desain halaman user profile dan edit profile dapat dilihat 

pada Gambar 3.19. 

           

 

● Halaman Filter dan List Jobs  

Halaman filter merupakan halaman dimana pengguna dapat 

melakukan pencarian tempat magang sesuai dengan bidang dan lokasi. 

Desain halaman filter dibuat se-simple mungkin agar pengguna dapat 

dengan mudah melakukan search berdasarkan filter tertentu. Setelah 

melakukan filter, maka akan muncul tampilan list job sesuai dengan 

filter yang diterapkan. Desain halaman filter dan list jobs dapat dilihat 

pada Gambar 3.20. 

Gambar 3. 19 Halaman User Profile dan Edit Profile 

Personal 

 Name 

Save 

Change Password 

 Email 

Education 

 Major 

 University 

 GPA 

Curriculum Vitae 

Upload 
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● Halaman Detail Perusahaan 

Halaman detail perusahaan ditampilkan ketika pengguna telah 

memilih salah satu pekerjaan yang diinginkan. Halaman ini berisi 

profile atau data dari perusahaan yang dipilih seperti foto, nama 

perusahaan, alamat, requirement, dan lain-lain. Kemudian pada 

halaman ini pengguna juga dapat melakukan favorite, apply, serta 

report pada perusahaan tersebut. Desain halaman detail perusahaan 

dapat dilihat pada Gambar 3.21. 

Gambar 3. 20 Halaman Filter dan List Jobs 

Video Editor 

PT Kusuma 

Web Design 

PT Rajawali 
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● Halaman Applied Jobs 

Halaman ini merupakan halaman dimana pengguna dapat melihat 

daftar list pekerjaan yang telah pengguna apply. Pengguna juga dapat 

melihat status apakah pengguna diterima atau tidak hingga jadwal 

interview. Jika perusahaan belum melakukan konfirmasi, maka status 

akan muncul pending. Jika perusahaan telah melakukan konfirmasi 

jadwal interview, maka akan muncul jadwal interview kemudian 

status yang tadinya pending akan berubah menjadi interview. Setelah 

interview dilakukan, maka status akan berubah menjadi waiting. Jika 

Gambar 3. 21 Halaman Detail Perusahaan 

Information 

Requirements 

About Company 

kusuma@gmail.com 

03192-211-22 

Jalan Mulyosari 25, Surabaya 

Semester Min : 7 

GPA Min : 3.5 

Duration : 3 months 

Menguasai php, mysql, javascript, bootstrap, 

android, firebase 

PT Kusuma merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang industri. Perusahaan ini bergerak pada 

tahun 2008 dan telah memiliki cabang di berbagai 

kota di Indonesia. 

 

Perusahaan ini selalu mengembangkan inovasi 

setiap tahunnya. 

Apply 
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pengguna diterima, maka status akan berubah menjadi confirm dan 

tombol button akan aktif sehingga pengguna dapat melakukan 

konfirmasi pada perusahaan tersebut. Jika pengguna tidak diterima, 

maka status akan berubah menjadi failed. Desain halaman applied 

jobs dapat dilihat pada Gambar 3.22. 

              

● Halaman Favorite 

Pada halaman favorite, pengguna dapat melihat list perusahaan yang 

telah difavoritkan oleh pengguna. Halaman ini dapat membantu 

pengguna untuk menyimpan list pekerjaan yang cocok bagi pengguna, 

Gambar 3. 22 Halaman Applied Jobs 

Web Design 

PT Kusuma 

Interview 

Start Intern 

End Intern 

11 May 2018 

Interview 

Video Editor 

PT Kusuma 

Interview 

Start Intern 

End Intern 

Pending 
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namun belum siap untuk melakukan apply. Desain halaman favorite 

dapat dilihat pada Gambar 3.23. 

 

 

● Halaman Report dan Review 

Pada halaman report, pengguna dapat memberikan informasi 

perusahaan yang salah kepada perusahaan tersebut seperti alamat, 

email, atau telepon yang tidak tepat ataupun belum diupdate sehingga 

perusahaan dapat mengecek kembali profile perusahaan pada 

aplikasinya. Kemudian pada halaman review, dimana pengguna yang 

telah magang dapat melakukan review kepada perusahaan tersebut. 

Desain halaman report dan review dapat dilihat pada Gambar 3.24.     

 

 

 

Gambar 3. 23 Halaman Favorite 

Video Editor 

PT Kusuma 

Web Design 

PT Rajawali 
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Berikut merupakan desain yang dibuat pada aplikasi perusahaan: 

● Halaman Login dan Register 

Halaman login ditampilkan setelah loading resource selesai. Apabila 

pengguna sudah pernah mendaftar, maka pengguna dapat langsung 

masuk dengan memasukkan email dan password yang telah 

didaftarkan. Apabila pengguna belum pernah mendaftar, maka 

pengguna dapat menekan tombol register dan dapat langsung 

melakukan registrasi dengan memasukkan email dan password yang 

akan didaftarkan. Desain halaman login dan register dapat dilihat pada 

Gambar 3.25. 

 

 

Gambar 3. 24 Halaman Report dan Review 

Write the report to this company. 

Submit 

Write about the company during 

internship! 

Submit 
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Gambar 3. 25 Halaman Login dan Register Perusahaan 

 

 

● Halaman Menu dan Available Applicants 

Halaman applicants merupakan halaman utama ketika pengguna 

sudah melakukan login. Halaman ini berisi list applicant yang telah 

mendaftar pada aplikasi untuk pengguna mahasiswa yang akan 

melakukan magang. Pada halaman ini terdapat tombol search dimana 

setelah pengguna menekan tombol ini akan berpindah ke halaman 

filter. Kemudian pengguna juga dapat mengakses menu samping yang 

berisi pilihan menu untuk menuju ke halaman lainnya, yaitu profile, 

favorite, applicant, review, report, serta logout. Desain halaman menu 

dan available applicants dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

 

Register 

Email 

Password 

Register 

 

Login 

Email 

Password 

Login 

Register 
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● Halaman Filter dan List Available Applicants 

Halaman filter merupakan halaman dimana pengguna dapat 

melakukan pencarian berdasarkan bidang yang diinginkan. Setelah 

melakukan filter, maka akan muncul list available applicants sesuai 

dengan filter yang diterapkan. Desain halaman filter dan list available 

applicants dapat dilihat pada Gambar 3.27. 

Gambar 3. 26 Halaman Menu dan Available Applicants 

Video Editor 

Anton 

Web Design 

PT Rajawali 

GPA : 3.24 

Web Design 

Steve 

GPA : 3.54 
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● Halaman Company Profile dan Edit Profile 

Pada halaman company profile, pengguna dapat melihat data 

perusahaan secara keseluruhan. Data tersebut meliputi foto, nama, 

bidang yang diinginkan, alamat, requirement, dan lain-lain. Kemudian 

pengguna juga dapat menekan tombol edit profile, dimana pengguna 

dapat mengganti data perusahaan maupun mengganti password. 

Desain halaman company profile dan edit profile dapat dilihat pada 

Gambar 3.28. 

  

Gambar 3. 27 Halaman Filter dan List Available Applicants 

Video Editor 

Anton 

GPA : 3.24 

Web Design 

Steve 

GPA : 3.54 
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● Halaman Applicants 

Pada halaman applicants, pengguna dapat melihat mahasiswa yang 

telah mendaftar pada perusahaan tersebut. Kemudian terdapat status 

apakah applicant tersebut sudah di respon atau belum. Jika belum di 

respon, maka statusnya akan tertulis pending. Jika perusahaan sudah 

menentukan jadwal interview, maka statusnya akan tertulis interview. 

Jika perusahaan telah melakukan inteview dan memutuskan untuk 

tidak menerima mahasiswa tersebut, maka status akan tertulis failed. 

Jika setelah melakukan interview, perusahaan menerima mahasiswa 

tersebut, maka status akan tertulis accepted. Desain halaman 

applicants dapat dilihat pada Gambar 3.29. 

Gambar 3. 28 Halaman Company Profile dan Edit Profile 

Information 

Requirements 

About Company 

kusuma@gmail.com 

03192-211-22 

Jalan Mulyosari 25, Surabaya 

Semester Min : 7 

GPA Min : 3.5 

Duration : 3 months 

Menguasai php, mysql, javascript, 

bootstrap, android, firebase 

PT Kusuma merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang industri. Perusahaan 

ini bergerak pada tahun 2008 dan telah 

memiliki cabang di berbagai kota di 

Indonesia. 

 

Perusahaan ini selalu mengembangkan 

inovasi 

setiap tahunnya. 

Title 

Company’s name 

 Email 
Phone 
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Semester Min 

GPA Min 
Duration 
Other 

About Company 

Save 
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● Halaman Detail Applicant 

Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail applicant yang akan 

mencari tempat magang. Detail applicant tersebut meliputi personal, 

edukasi, maupun file CV sehingga perusahaan dapat melihat langsung 

data keseluruhan para applicant. Kemudian pada halaman ini, 

pengguna dapat melakukan favorite serta mengundang para applicant 

jika perusahaan tertarik dengan applicant tersebut. Selain itu, pada 

halaman ini juga terdapat tombol interview, dimana pengguna dapat 

membuat jadwal interview. Kemudian pengguna juga dapat menerima 

atau menolak applicants dengna menekan tombol accept atau fail. 

Desain halaman detail applicant dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

Gambar 3. 29 Halaman Applicants 

Video Editor 
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Start Intern 

End Intern 
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● Halaman Report dan Review 

Pada halaman report, pengguna dapat melihat pesan apa yang telah 

diberikan applicant kepada perusahaan tersebut. Kemudian pada 

halaman review, pengguna dapat melihat pesan, kesan atau komentar 

mahasiswa yang telah magang pada perusahaan tersebut. Desain 

halaman report dan review dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

Gambar 3. 30 Halaman Detail Applicant 
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3.3 Nilai Entrepreneurship 

Untuk mengembangkan aplikasi ini lebih lanjut agar dapat berjalan dengan 

baik, maka perlu dipikirkan model bisnis pada aplikasi ini. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan Business Model Canvas (BMC) untuk penerapannya.  

3.3.1    Business Model Canvas (BMC) 

Business Model Canvas merupakan sebuah model yang menjelaskan 

mengenai bagian-bagian penting dari sebuah bisnis. Bagian-bagian penting yang 

terdapat pada BMC yaitu value propositions, customer relationships, channels, 

customer segments, key activities, key resources, key partners, cost structure, dan 

revenue streams. Gambaran dari BMC dapat dilihat pada Gambar 3.32. 

 

Gambar 3. 31 Halaman Report dan Review 
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● Value Propositions 

Aplikasi ini menawarkan beberapa nilai lebih kepada pengguna, baik 

dari sisi mahasiswa maupun dari sisi perusahaan. Pada aplikasi ini, 

dilengkapi fitur-fitur yang dapat mempermudah penggunanya. Pada 

aplikasi untuk mahasiswa, pengguna dapat melakukan apply ke 

beberapa perusahaan, tanpa harus upload file secara berulang kali. 

Kemudian pengguna juga dapat melakukan pencarian sesuai dengan 

bidang yang diinginkan. Selain itu, pengguna dapat melihat status 

apakah sudah terdapat respon dari perusahaan, seperti jadwal 

interview hingga status diterima atau tidaknya. Demikian pula pada 

sisi aplikasi perusahaan, juga terdapat fitur untuk list applicants 

dimana fitur ini, perusahaan dapat melihat daftar mahasiswa yang 

telah melakukan apply ke perusahaan tersebut. Kemudian disini 

Gambar 3. 32 Business Model Canvas 
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perusahaan dapat memberikan status apakah mahasiswa tersebut 

diterima atau tidak. Selain itu, terdapat pula fitur dimana perusahaan 

dapat mencari mahasiswa sesuai dengan kriteria yang diinginkan, 

yaitu fitur filter berdasarkan bidang serta terdapat user profile dimana 

perusahaan dapat melihat personal hingga CV mahasiswa tersebut. 

● Customer Relationships 

Untuk menjalin hubungan baik dengan pengguna, maka peneliti akan 

memberikan service untuk pengguna. Service tersebut berupa adanya 

customer support yang akan membantu pengguna apabila pengguna 

memiliki kesulitan dalam penggunaan aplikasi atau ada hal lain yang 

ingin ditanyakan. 

● Channels 

Untuk memasarkan aplikasi ini, peneliti menggunakan Google Play 

agar dapat diinstall langsung oleh pengguna. Kemudian, pemasaran 

juga dilakukan melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, 

Twitter, dan lain sebagainya. Selain itu, juga dapat dilakukan secara 

offline seperti melalui pemasangan poster di kampus-kampus dan lain 

sebagainya. 

● Customer Segments 

Target utama dari aplikasi ini adalah mahasiswa yang ingin mencari 

tempat magang. Selain itu juga perusahaan yang membuka lowongan 

untuk merekrut anak magang. 

● Key Activities 
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Aktivitas utama yang dilakukan adalah mengembangkan aplikasi 

berserta fitur-fitur yang dibutuhkan. Kemudian melakukan marketing 

untuk menjangkau lebih banyak pengguna, baik dari sisi mahasiswa 

maupun dari sisi perusahaan. Kemudian juga dilakukan maintenance 

untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan 

pengguna. 

● Key Resources 

Untuk mengembangkan aplikasi ini, dibutuhkan beberapa resource 

diantaranya komputer, smartphone, serta tenaga kerja. Tenaga kerja 

tersebut meliputi programmer, designer, bug tester, maupun sales 

atau marketing. Selain itu diperlukan juga customer support untuk 

menjawab hal-hal yang ditanyakan oleh pengguna. 

● Key Partners 

Agar bisnis dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan kerjasama 

dengan universitas-universitas dimana target utama pada aplikasi ini 

adalah mahasiswa. Kemudian juga akan menjalin kerjasama dengan 

perusahaan-perusahaan yang merekrut anak magang. Melalui 

kerjasama ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yaitu dapat 

memperoleh anak magang dengan cepat serta sesuai dengan kriteria 

yang diharapkan perusahaan. 

● Cost Structure 

Biaya yang dikeluarkan agar bisnis ini berjalan dengan baik terbagi 

menjadi dua bagian, yaitu dalam bentuk fixed cost dan variable cost. 
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Fixed cost merupakan biaya tetap atau biaya yang tidak dipengaruhi 

oleh variable lain, seperti biaya gaji karyawan dan internet. Sedangkan 

variable cost merupakan biaya yang dapat berubah sesuai dengan 

variable yang mempengaruhinya, seperti biaya untuk marketing dan 

maintenance. 

● Revenue Streams 

Untuk revenue dari bisnis ini adalah freemium dimana pengguna dapat 

menggunakan aplikasi secara gratis. Namun memiliki keterbatasan 

dalam melakukan apply, yaitu maksimal hanya 5. Pengguna dapat 

melakukan apply lagi setelah ditolak oleh perusahaan atau setelah 

pengguna menyelesaikan salah satu pekerjaan yang telah pengguna 

apply. Jika pengguna ingin menghilangkan batasan apply, maka 

pengguna dapat melakukan upgrade menjadi premium. 

3.3.2    Opportunity Creation 

Berdasarkan dari survei yang telah dilakukan sebelumnya, masih banyak 

mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mencari tempat magang yang sesuai 

dengan bidangnya. Media yang ada sekarang ini, cenderung ke pekerjaan nyata 

sehingga mahasiswa masih sering kebingungan. Selain itu, juga seringkali mereka 

tidak mendapat respon dari perusahaan. Untuk itu aplikasi ini akan berusaha 

membantu mahasiswa agar mendapatkan tempat magang sesuai dengan 

bidangnya.  

Dari sisi perusahaan masih dilakukan pencarian anak magang secara 

manual sehingga perusahaan kesulitan untuk mendapatkan anak magang sesuai 
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dengan kriteria yang diinginkan. Oleh karena itu, juga terdapat aplikasi khusus 

untuk perusahaan yang dapat membantu mencari calon anak magang sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan. Untuk mendistribusikan aplikasi yang akan 

digunakan perusahaan, dapat dilakukan dengan bekerja sama ke perusahaan-

perusahaan yang ingin mengoptimalkan proses pencarian dan perekrutan anak 

magang. Selain itu, juga dapat dilakukan sosialisasi untuk penggunaan aplikasi 

yang akan digunakan perusahaan. 

3.3.3    Market Sensitivity 

Media yang dipilih untuk digunakan pengguna berupa aplikasi mobile 

karena jumlah pengguna smartphone di Indonesia yang sangat tinggi dan terus 

meningkat. Didukung dengan masih banyaknya mahasiswa yang mengalami 

kesulitan-kesulitan saat ingin mencari tempat magang serta perusahaan yang 

susah menemukan anak magang sesuai dengan kriterianya. Oleh karena itu, 

dengan adanya aplikasi ini diharapkan pengguna dapat terbantu untuk pencarian 

tempat magang maupun perekrutan anak magang. 

3.3.4    Creativity and Innovation 

Aplikasi ini menawarkan beberapa fitur utama yang akan membantu 

mahasiswa maupun perusahaan. Pada aplikasi untuk mahasiswa terdapat fitur 

search yang dapat membantu pengguna dalam melakukan pencarian tempat 

magang sesuai dengan bidang, fitur company profile dimana mahasiswa dapat 

melihat informasi yang lebih detail, fitur user profile dimana mahasiswa dapat 

melengkapi profile serta CV sehingga mahasiswa tidak perlu upload file secara 

berulangkali ketika akan melakukan apply, fitur applied jobs dimana mahasiswa 
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dapat melihat list perusahaan apa saja yang sudah mereka apply serta status 

apakah diterima atau tidak. Pada aplikasi untuk perusahaan terdapat fitur search 

dimana perusahaan dapat mencari mahasiswa sesuai dengan kriteria yang 

diinginkan, serta user profile dimana perusahaan dapat melihat langsung profile 

mahasiswa yang telah dilengkapi CV. 

  


