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1. Pendahuluan 

Dalam dunia bisnis proses perekrutan tenaga kerja merupakan salah satu 

proses yang utama yang memegang peran penting. Proses ini merupakan suatu 

interaksi yang melibatkan antara penyedia lowongan pekerjaan dan pencari 

lowongan pekerjaan. Dalam penelitian ini membahas tentang proses bisnis yang 

sudah ada di SWCA (Satya Wacana Career & Alumni Center), khususnya yang 

berhubungan dengan Job Fair dan Alumni Center. Proses Job Fair di UKSW 

merupakan suatu bentuk kerja sama antara universitas dan berbagai perusahaan 

yang mencangkup proses penyaluran tenaga kerja. Selama ini proses bisnis di Job 

Fair UKSW sudah berjalan dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya sering 

kali dihadapkan berbagai kendala sehingga menghambat jalannya proses bisnis 

yang sedang berlangsung. Adapun masalah yang dihadapi diantaranya website 

portal Job Fair UKSW hanya seputar pemberitahuan informasi dan bersifat statis, 

kurangnya interaksi antar pengguna website. Selain itu masalah keterbatasannya 

tempat sehingga harus ada batasan untuk menyaring perusahaan yang ingin 

menjadi partner dalam Job Fair UKSW. Banyaknya pihak pencari lowongan 

diantaranya dari pihak alumni UKSW dan pihak luar yang sangat antusias dalam 

mengikuti Job Fair UKSW, sehingga sering kali alumni UKSW tidak 

mendapatkan mengikuti karena keterbatasan waktu dan tempat.  

Berdasarkan pemikiran ini, maka muncul gagasan untuk merancang  

sebuah sistem agar dapat diimplementasikan dalam membantu proses perekrutan 

tenaga kerja di Job Fair UKSW. Selain itu dengan adanya system ini diharapkan 

dapat memprioritaskan alumni UKSW dari pihak luar yang mengikuti Job Fair 

UKSW. Perancangan aplikasi ini berupa website yang pengaksesannya dan 

pengelolaannya di bagi menjadi dua bagian diantaranya website server yang di 

kelola oleh admin web dalam hal ini SWCA sebagai pihak pelaksana dan alumni 

UKSW sebagai pencari lowongan pekerjaan. Terdapat website client yang 

dikelola oleh admin perusahaan yang bertindak sebagai penyedia lowongan 

pekerjaan. Semua proses input dan output dalam system ini disimpan dalam 

database web server. Meningkatnya keanggotaan perusahaan yang mengikuti Job 

Fair dari tahun ke tahun, membuat pihak SWCA harus mempersiapkan solusi 

untuk mengatasi problem tersebut.  

Penerapan teknologi web service diharapkan mampu mengatasi problem 

tersebut, karena keberadaaan web service dalam sistem ini sebagai penghubung 

antara web server dan web client dalam suatu jaringan sehingga dapat melakukan 

pertukaran data dengan menfaatkan JSON sebagai bahasa pertukaran data antar 

mesin lewat suatu jaringan. Keberadaan sistem ini diharapkan mampu membantu 

SWCA dalam mengelola Job Fair UKSW, supaya proses bisnis dapat berjalan 

cepat khususnya menyangkut masalah penyaluran tenaga kerja dan mengurangi 

estimasi biaya yang dikeluarkan berbagai pihak yang ada di Job Fair UKSW.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

Sebelumnya sudah ada penelitian berjudul “Penerapan Teknologi AJAX 

pada Aplikasi Bursa Kerja Berbasis Web pada  Dinas Tenaga Kerja Kota Salatiga” 
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yang dilakukan oleh Farida Nurillah yang merupakan mahasiswa Jurusan Teknik 

Informatika di UKSW yang  melakukan penelitian pada tahun 2011 [1]. Penelitian 

tersebut menjelaskan tentang teknologi informasi dapat diterapkan dalam 

membantu proses penyajian dan pengolahan data bursa kerja di kota Salatiga. 

Selain penggunakan teknologi AJAX digunakan untuk mengoptimalkan halaman 

web tanpa harus me-reload halaman web secara keseluruhan sehingga aplikasi 

berbasis web menjadi interaktif. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 

proses integrasinya yang sebelumnya hanya melakukan proses input dan output 

data di dalam satu website, lebih menekan pada teknologi AJAX sebagai 

teknologi untuk pengelolaan  lebih cepat. Sedangkan penelitian sistem ini dibagi 

menjadi dua interface website yaitu web server dan web client yang berinteraksi 

dalam proses pertukaran data. 

Penelitian selanjutnya berjudul “Perancangan Data Pada Aplikasi Bursa 

Tenaga Kerja di program Studi S-1 Ilmu Komputer Universitas  Sumatera Utara” 

yang dilakukan oleh Ika Pratiwi yang merupakan mahasiswa jurusan Ilmu 

Komputer di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2008 [2]. Penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa perancangan Aplikasi yang difokuskan pada proses input data  

alumni dan  proses penyajian data alumni sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan 

oleh perusahaan yang mencari tenaga kerja. Perancangan aplikasi bursa tenaga 

kerja menggunakan Apache sebagai web server, PHP sebagai bahasa 

pemrograman web dan MySQL sebagai database, serta lebih focus pada proses  

input dan output. Hasil output yang disajikan dalam bentuk informasi dari admin 

ke user sehingga hanya bersifat statis. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

teknologi web service dan pengembangannya menggunakan framework  

codeigniter dengan metode Model View Controller (MVC) sehingga sudah 

mendukung OOP ( Object Oriented Programming) dan website menjadi lebih 

dinamis. 

 

Web service adalah sebuah sistem software yang dirancang untuk 

mendukung interoperabilitas yaitu interaksi antara mesin ke mesin pada sebuah 

network. Web service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu 

website untuk menyediakan layanan (dalam bentuk informasi) kepada sistem lain, 

sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-

layanan (service) yang yang telah di-registry oleh pihak penyedia layanan. Pada 

umumnya proses pertukaran pesan data dari web server ke web client 

memanfaatkan protocol HTTP dan JSON yang merupakan salah satu standar 

pertukaran data di dalam web. 

Web service memiliki tiga entitas dalam arsitekturnya, yaitu [3]:  

1. Service Requester (peminta layanan) peminta layanan yang mencari dan 

menemukan layanan yang dibutuhkan serta menggunakan layanan tersebut. 

2. Service Provider (penyedia layanan) berfungsi untuk menyediakan layanan 

(service) dan mengolah sebuah registry agar layanan-layanan tersebut dapat 

tersedia. 

3.  Service Registry (daftar layanan) berfungsi sebagai lokasi central yang 

mendeskripsikan semua layanan/service yang telah di-register. 
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Secara umum, web service memiliki tiga operasi yang terlibat di dalamnya, 

yaitu [4]: 

1. Publish/Unpublish: Menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari 

registry. 

2. Find: Service requestor mencari dan menemukan layanan yang dibutuhkan. 

3. Bind: Service requestor setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian 

melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan 

mengakses layanan (service) yang disediakan oleh service provider. 

 

3. JSON 

JSON singkatan dari Java Script Object Notation yaitu format pertukaran 

data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah 

diterjemahkan dan dibuat (generate) oleh komputer. Sintaks JSON adalah subset 

dari sintaks Java Script. JSON  terbuat dari dua struktur diantaranya terdiri dari 

kumpulan pasangan nama/nilai. Dalam bahasa lain dinyatakan sebagai objek 

(object), rekaman (record), struktur (struct), kamus (dictionary), tabel hash (hash 

table), daftar berkunci (keyed list), atau associative array. Selain itu JSON di 

definisikan sebagai larik (array), vektor (vector), daftar (list), atau urutan 

(sequence). Pada dasarnya, semua bahasa pemprograman modern mendukung 

struktur data ini dalam bentuk yang sama maupun berlainan.[5] 

Hampir semua bahasa pemrograman mendukung penggunakan JSON dalam 

berbagai format. Hal ini memungkinkan format data yang dapat dipertukarkan 

menggunakan bahasa pemrograman juga menggunakan dasar dari struktur JSON. 

Selain itu JSON dideskripsikan sebagai pemaketan data yang bertujuan untuk 

menjembatani antara antar muka dengan service background seperti database 

server.  

 

4. Metode Penelitian 

Metode perancangan sistem bursa kerja online berbasis web service ini 

menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD). Konsep 

Gambar 1. Arsitektur Web Service 
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OOAD mencakup analisis dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek, 

yaiut analisis berorientasi objek (OOA) dan desain berorientasi objek (OOD). 

OOA adalah metode analisis yang memerika requirement (syarat/keperluan) yang 

harus dipenuhi sebuah sistem) dari sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek 

yang ditemui dalam ruang lingkup perusahaan. Sedangkan OOD adalah metode 

untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-

objek sistem atau subsistem.  Terdapat beberapa konsep dalam OOAD, yaitu : [6] 

1. Objek (object)  

Objek adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. 

Sebuah objek memiliki keadaan sesaat yang disebut state. State dari sebuah 

objek adalah kondisi dimana objek atau himpunan digambarkan pada objek 

tertentu. Terdapat behavior atau perilaku objek yang memberi reaksi pada 

suatu objek. Behavior ditentukan oleh himpunan semua atau beberapa operasi 

yang dapat dilakukan oleh objek tersebut, yang dicerminkan oleh interface, 

service, dan method dari objek tersebut. 

2. Kelas (class)  

Class adalah himpunan objek yang sejenis yaitu mempunyai sifat (atribut), 

perilaku umum (operasi), relasi umum dengan objek lain dan semantik umum. 

Class adalah abstraksi dari objek dalam dunia nyata. Class menetapkan 

spesifikasi perilaku dan atribut dari objek tersebut.  

3. Kotak Hitam (black boxes)  

Sebuah objek adalah kotak hitam. Konsep ini menjadi dasar implementasi 

objek. Didalam kotak hitam berisi kode dan data diantaranya terdapat 

encapsulation, yaitu proses menyembunyikan detail implementasi sebuah 

objek. Untuk mengakses data objek tersebut adalah melalui interface. Untuk 

berkomunikasi dengan objek digunakan message. Selain itu terdapat message 

yang berisi permintaan agar objek menerima untuk membawa metode yang 

ditunjukkan oleh perilaku dan mengembalikan result dari aksi tersebut kepada 

objek pengirim (sender) 

4. Asosiasi dan Agregasi  

Asosiasi adalah hubungan yang mempunyai makna antara sejumlah objek, 

yang digambarkan dengan sebuah garis penghubung diantara objeknya. 

Sendangkan agregasi adalah bentuk khusus sebuah asosiasi yang 

menggambarkan seluruh bagian pada suatu objek merupakan bagian dari 

objek yang lain. 
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3.1   Desain Sistem 

  

3.1.1 Use Case Diagram 

Perancangan use case dapat dilihat pada gambar 2 yang merupakan skema 

dari sistem bursa kerja online di Job Fair UKSW yang terdiri dari tiga aktor yaitu 

mahasiswa juga sebagai alumni UKSW, perusahaan, dan admin SWCA. 

 
Gambar 2. Use Case Diagram 

 

Di dalam sistem ini terdapat alumni UKSW yang dapat melakukan registrasi 

yaitu dengan mengisi form registrasi, tetapi data yang nantinya digunakan dalam 

melakukan registrasi harus sesuai dengan data yang telah diinputkan melalui 

admin SWCA seperti data agama fakultas, jenjang pendidikan, program studi dan 

sektor usaha. Selain itu alumni UKSW dapat mengelola data pengalaman kerja 

yang didalamnya dapat melakukan pengisian form pengalaman kerja, edit data 

pengalaman kerja, tambah data pengalaman kerja, dan hapus data pengalaman 

kerja. Kemudian alumni UKSW dapat mengajukan lamaran, melihat status 

lamaran dan melihat info dari perusahaan penyedia lowongan. Selanjutnya alumni 

UKSW dapat memilih sektor usaha apa saja yang ingin dipilih sesuai dengan 

kriteria yang diinginkan. Selain itu alumni UKSW dapat upload dokumen, fungsi 

upload dokumen diharuskan ada yang nantinya digunakan untuk validasi 

penerimaan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Terdapat aktor lain yaitu admin SWCA yang mempunyai peranan 

melakukan pengelolan alumni UKSW dan perusahaan. Pengelolaan data alumni 

UKSW dilakukan untuk mengatur data-data utama dalam melengkapi form 

registrasi. Di dalam mengelola data alumni UKSW yang dapat dilakukan admin 

SWCA yaitu menambah alumni UKSW, edit data, dan hapus data. Selain itu 

admin SWCA dapat mengelola data perusahaan yang didalamnya dapat membuat 

daftar perusahaan, tambah data perusahaan, edit data, dan hapus data. Pengelolaan 

data perusahaan ditujukan untuk memberi hak akses kepada setiap perusahaan 
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sebagai anggota Job Fair. Perusahaan sebagai aktor yang terakhir di dalam sistem 

yang dapat melakukan pengelolaan data lowongan di antara perusahaan juga dapat 

buat data lowongan. Kemudian perusahaan dapat melihat alumni UKSW, dan 

perusahaan dapat lihat daftar lowongan. Selain itu perusahaan dapat melakukan 

validasi berkas dokumen yang telah di-upload oleh alumni UKSW. 

 

3.1.2 Activity Diagram 

 

Activity diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi dari suatu 

aktifitas dimulai sampai berhenti. Untuk kebutuhan proses dari  sistem  yang  akan  

dibangun. Perancangan activity diagram dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Activity Diagram 

 

  Aktifitas dalam perancangan sistem terdapat alumni UKSW, admin SWCA, 

dan perusahaan. Di dalam sistem ini alumni UKSW memulai dengan melakukan 

registrasi dengan mengisi form registrasi yang didalamnya telah diinputkan data 

pendukung yang telah disediakan oleh admin SWCA. Kemudian alumni UKSW 

mengisi form dokumen dan meng-upload dokumen yang nantinya digunakan 

sebagai data pendukung untuk validasi. Setelah itu alumni UKSW melengkapi 

data pengalaman kerja dan memilih sektor usaha sesuai kriteria yang diinginkan. 

Data lowongan pekerjaan yang dipilih  alumni UKSW akan di tampilkan oleh 

perusahaan sesuai sektor usaha sesuai kriteria. Kemudian alumni UKSW dapat 
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mengajukan lamaran untuk lowongan pekerjaan yang disediakan perusahaan, 

setelah data diajukan akan terjadi proses validasi berkas dokumen yang diseleksi 

oleh perusahaan terkait. Selain itu perusahaan dapat melihat info setiap alumni 

UKSW termasuk info pengalaman kerja agar nantinya dijadikan bahan 

pertimbangan dalam proses seleksi. 

 

3.1.3 Class Diagram 

 

Diagram Class mendeskripsikan objek-objek yang terlibat dalam pembuatan 

sistem. Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinisialisasi akan menghasilkan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dari desain berorientasi 

objek. Seperti yang terlihat pada gambar 4.  
 

Gambar 4. Class Diagram 

   

 Alur pada gambar 4 merupakan proses relasi antar class di dalam class 

diagram. Selain itu terdapat enam bagian di dalam entity diantaranya alumni 

UKSW, perusahaan, admin SWCA, dokumen, pengalaman kerja, dan lowongan. 

Entity alumni UKSW berhubungan langsung dengan controller dan interface 

diantaranya upload dokumen, lihat info perusahaan, ajukan lamaran, registrasi dan 

pilih sektor usaha. Selain itu terdapat hubungan controller yang digunakan untuk 

mengelola data pengalaman kerja. Fungsi controller tersebut dapat melakukan 

buat, edit, dan hapus data yang berhubungan langsung dengan interface yang 

mengelola data pengalaman kerja. Selain itu terdapat entity admin web yang 

didalamnya dibagi menjadi dua bagian pengelolaan data. Salah satunya terdapat 

controller untuk mengelola data alumni UKSW didalamnya terdapat fungsi untuk 

melakukan tambah, edit, dan hapus data alumni UKSW yang berhubungan secara 

langsung dengan interface mengelola data alumni UKSW. Selain itu juga terdapat 
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entity dokumen di dalam class diagram mempunyai keterkaitan dengan controller 

dan interface diantaranya validasi data dokumen dan upload dokumen. Entity 

dokumen juga mempunyai keterkaitan dengan entity perusahaan dalam melakukan 

validasi data dokumen. Entity alumni UKSW juga mempunyai keterkaitan dengan 

entity dokumen diantaranya dalam melakukan upload dokumen. 

Yang terakhir terdapat entity perusahaan mempunyai hubungan langsung 

dengan entity lowongan. Di dalam proses tersebut terdapat controller yang dapat 

mengelola data lowongan. Fungsi dari controller tersebut dapat membuat 

lowongan dan lihat daftar lowongan yang berhubungan langsung dengan interface 

mengelola lowongan. Selain itu terdapat fungsi controller untuk lihat info alumni 

UKSW yang juga berhubungan langsung dengan interface lihat info alumni 

UKSW. 

 

3.1.4 Sequence diagram 

 

Sequence  diagram menggambarkan  interaksi  antar  obyek  didalam  dan  di  

sekitar  sistem  (termasuk  pengguna, display,  dan sebagainya)  berupa  message, 

yang  digambarkan  terhadap waktu Sequence. Diagram terdiri atas dimensi 

vertikal (waktu) dan dimensi horizontal  (obyek-obyek  yang  terkait).  

3.4.1 Alumni UKSW 

3.4.1.1 Buat data pengalaman kerja 

 Setelah melakukan proses registrasi dan login alumni UKSW dapat 

membuat data pengalaman pekerjaan. Didalamnya terdapat form pengalaman 

pekerjaan. Alur sistem buat data pengelaman kerja dapat di lihat pada gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Sequence diagram buat data pengalaman kerja 

 

 Alur pada gambar 5 menjelaskan aktifitas awal yang dilakukan alumni 

UKSW dalam melakukan aktifitas di interface website, kemudian controller 

mengerjakan fungsi untuk buat data pengalaman kerja. Apabila proses update 

berhasil secara otomatis data di dalam entity pengalaman kerja akan berubah 

sesuai value yang diinputkan alumni UKSW. 
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3.4.1.2 Ajukan lamaran 

 Aktifitas lainnya yang dilakukan alumni UKSW yaitu melakukan ajukan 

lamaran. Untuk melakukan pengajuan lamaran alumni UKSW masuk kedalam 

form data lowongan. Alurnya dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6. Sequence diagram ajukan lamaran 

 

Alur gambar 6 menjelaskan alumni UKSW melakukan akses di dalam 

interface website untuk melakukan pemanggilan daftar lowongan, proses 

pemanggilan tersebut melibat controller. Setelah itu alumni UKSW dapat 

melakukan pengajuan lamaran di dalam interface website, kemudian data diproses 

di dalam controller. Nantinya akan muncul report untuk mengajukan lamaran, 

alumni UKSW dapat memilih salah satu menu pilihan untuk mengajukan lamaran. 

Data di-update di dalam controller setelah data berhasil di-update maka akan 

ditampilkan alumni UKSW. 

 

3.4.2 Perusahaan 

3.4.2.1 Buat data lowongan 

 Aktifitas yang dilakukan perusahan adalah membuat data lowongan. Seperti 

yang terlihat pada gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Sequence diagram buat data lowongan 
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 Di dalam gambar 7 dijelaskan perusahaan melakukan pengelolaan data 

lowongan di dalam interface website. Kemudian proses di dalam controller dan 

data lowongan di-update di dalam entity lowongan. Data yang berhasil di-update 

akan ditampilkan untuk alumni UKSW. 

 

3.4.2.2 Validasi data dokumen 

  Proses validasi data dokumen merupakan aktifitas yang utama yang 

dilakukan oleh pengelola perusahaan. Alur dari jalannya sistem validasi data 

dokumen dapat di lihat pada gambar 8. 

 

 
Gambar 8. Sequence diagram validasi dokumen 

 

  Gambar 8 merupakan skema dari jalannya sistem validasi data dokumen, 

diawali dari pengelola perusahaan untuk melihat interface data link dokumen 

alumni UKSW. Kemudian data dipanggil oleh fungsi controller, pengambilan 

data diambil dari entity dokumen. Nantinya data akan ditampilkan dalam bentuk 

new windows, sehingga perusahaan dapat melihat isi detail lowongan di dalam 

interface website dan dapat melakukan validasi. Terdapat controller yang 

fungsinya untuk melakukan update validasi data alumni UKSW yang masuk. 

Proses validasi data dokumen bertujuan untuk melakukan proses seleksi di dalam 

sistem.  

 

3.4.3 Admin Web 

3.4.3.1 Tambah data alumni UKSW 

 Salah satu aktifitas yang dilakukan admin SWCA dalam mengelola data 

alumni UKSW yaitu melakukan tambah data. Seperti yang terlihat pada gambar 

3.11.  
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Gambar 9. Sequence diagram tambah data alumni UKSW 

 

Di dalam system, admin SWCA melakukan pengelolaan data di interface 

website. Selain itu terdapat fungsi tambah data yang terdapat di dalam controller, 

nantinya data di-update dalam entity alumni UKSW. Apabila data berhasil di-

update akan ditampilkan didalam interface website. 
 

3.4.3.2 Tambah data perusahaan 

 Peranan admin web selain melakukan pengelolaan data alumni UKSW yaitu 

melakukan pengelolaan data di dalam perusahaan. Diawali dari aktifitas untuk 

melakukan tambah data perusahaan. Seperti yang terlihat pada gamabar 10. 

 

 
Gambar 10. Sequence diagram tambah data perusahaan 

 

  Gambar 10. merupakan alur sistem dari tambah data perusahaan yang 

berawal dari pengelolaan data yang terdapat di dalam interface website. Kemudian 

data diproses di dalam controller yang mempunyai fungsi untuk melakukan 

tambah data alumni UKSW. Apabila data berhasil di-update, nantinya akan 

ditampilkan di interface website. 
 

5. Hasil dan Pembahasan 

Sistem bursa kerja online Job Fair di UKSW di implementasikan dalam 

sebuah desain arsitektur sistem yang dapat di lihat pada gambar 11.  
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Gambar 11. Model arsitektur sistem bursa kerja online di Job Fair UKSW 

 

Pada gambar 11 merupakan arsitektur dan alur jalannya website dari peran 

pengelolaan input dan output data sampai ke integrasi web service. Sistem 

program ini dibagi menjadi dua bagian website, diantaranya website server dan 

website client. Pembuatan website server ditujukan untuk admin SWCA dan 

alumni UKSW yang terkoneksi dalam satu interface. Di dalam web client 

ditujukan oleh perusahaan yang dikelola oleh admin perusahaan. Program aplikasi 

menggunakan satu database server yang dipasang di website server, yang 

nantinya digunakan untuk melukan proses penyimpanan data dalam system ini. 

Dalam mekanisme jalannya program web server dan web client dihubungkan 

dengan menggunakan web service. Web service digunakan untuk melakukan send 

request dan send response antar website agar dapat berinteraksi dalam suatu 

network. Penggunaan web service yang digunakan adalah RPC (Remote 

Procedure Call) yang di ambil dari libraries framework  codeigniter. Selain 

pertukaran data dan query data dapat dikenali antar mesin menggunakan 

standarisasi bahasa menggunakan format JSON dengan pengiriman paket 

menggunakan HTTP port 80. Di dalam website penggunaan format JSON 

digunakan untuk melakukan fungsi parsing. Proses parsing didalam system ini 

dibagi menjadi dua diantaranya fungsi encode yang mengubah data menjadi  

format JSON, serta fungsi decode untuk mengubah format JSON menjadi data. 

Hasil data dari proses decode dikombinasikan dengan fungsi array sehingga data 

yang dihasilkan menjadi data array.  
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4.1  Integrasi Web service 

Dalam membangun integrasi web service di dalam sistem  ini dibutuhkan 

konfigurasi di dalam database maupan anter web server dan web client. Program  

ini dibangun dengan menggunakan framework codeigniter yang didalamnya 

terdapat library yang membantu dalam proses konfigurasi antar website. Dalam 

proses konfigurasi web service di dalam web server dengan web client 

membutuhkan library XMLRPC yang sudah ada di dalam framework codeigniter. 

 

4.1.1 Integrasi web service pada server 

Web service server berperan penting dalam melakukan pertukaran data dari 

server ke client. Pada kode program 1 merupakan kode konfigurasi program untuk 

web service server yang di dalamnya terdapat pemanggilan parameter dan library.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 1. Fungsi web service server di dalam system 
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Pemanggilan library diambil dari CI yang terdiri dari XMLRPC dan 

XMLRPCS. Di dalam library XMLRPC terdapat fungsi melakukan pemanggilan 

send_request di client dan send_response di dalam server. Secara umum fungsi 

XMLRPC dalam CI mengatur lalu lintas keluar masuknya data dari server ke 

client yang berinteraksi pada suatu network, sehingga proses system terdistribusi 

dapat berjalan. Terdapat fungsi XMLRPCS extends dari fungsi XMLRPC yang 

digunakan parsing request data untuk diubah ke JSON. Selain itu penggunaan 

parameter di dalam model CI untuk pemanggilan fungsi-fungsi yang berhubungan 

dengan query database. Terdapat fungsi json_encode yang digunakan 

menterjemahkan atau memparsing hasil response berupa text-based berformat 

JSON. 
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4.1.2 Integrasi web service pada client 
 

 Langkah penting dalam integrasi web service client di dalam sistem salah 

melakukan proses konfigurasi fungsi di dalam sistem. Seperti yang terlihat pada 

kode program 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kode Program 2. .Fungsi web service client di dalam system 
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Di dalam web service client adanya proses pemanggilan library yaitu session 

dan XMLRPC, serta pemanggilan parameter yang didalamnya terdapat fungsi-

fungsi yang berhubungan langsung dengan query data di dalam database server. 

Selain itu terdapat pengaturan dokumen_url yang merupakan alamat dari tempat 

penyimpanan di dalam. Terdapat juga server_url yang digunakan untuk 

konfigurasi alamat url dari web server, nantinya dari proses ini diharapkan web 

client dapat berkomunikasi dengan web server melalui HTTP port 80. Di dalam 

web service client terdapat fungsi set_error_delimiters yang diletakkan pada form 

validation yang bertujuan untuk memberi fungsi error handling pada saat data 

belum di isi sehingga nantinya akan muncul report atau peringatan yang 

mewajibkan pengisian data pada form validation.  

 

4.2 Pengujian Sistem 

4.2.1. Pengujian sistem pengiriman data pada client 

 Dalam melakukan pengujian system integrasi di dalam client, dilakukan uji 

testing berupa output JSON. Seperti yang terlihat pada gambar 12. 

 

 
Gambar 12. Hasil testing berupa output JSON pada web client. 

 

 Hasil pengujian system web service client di dalam data lowongan berupa 

JSON yang belum di parsing ke dalam array, sehingga output yang dikirimkan 

berupa text-based. Output pada data lowongan di peroleh dari send_response atau 

pengiriman data yang dikirimkan oleh web service server. Data yang dikirimkan 

dari web service server di parsing dengan menggunakan fungsi encode yang 

bertujuan agar pengiriman paket data dari mesin ke mesin dapat dikenali. Hasil 

dari pengiriman data dari web service server yang telah di-encode kemudian 

diterima web service client berupa display response, sehingga diperoleh output 

yang dapat di tampilkan di web browser client. 

 

4.2.2. Pengujian hasil response pada data lowongan di web client 

 Setelah menerima hasil output berupa format JSON dari web service 

server, kemudian data akan di ubah menjadi data array dengan menambahkan 

fungsi array di dalam web  service client. Seperti yang terlihat pada gambar 13. 



18 
 

 
Gambar 13. Hasil output berupa data array pada data lowongan  

 

 Pada gambar 13 merupakan hasil display_response dari web service client 

dengan menyertakan fungsi decode, sehingga output data yang diterima oleh web 

service client dapat diubah menjadi data array. Hasil output berupa data array ini 

di tampilkan ke dalam web browser agar hasil pengujian system dapat dibuktikan. 

Transformasi objek kedalam bentuk array bertujuan untuk melihat hasil dari 

query data dari database server, sehingga hasil output yang dikeluarkan dapat 

dipahami oleh programmer dalam melakukan pengembangan system. 

 

6. Simpulan 

Dengan adanya system bursa kerja online ini diharapkan dapat mempercepat 

proses bisnis yang sudah ada sebelumnya di Job Fair UKSW, sehingga proses 

pelayanan dalam menjembati antar penyedia lowongan dan pencari lowongan 

dapat terkoordinir. Dari hasil analisa dan perancangan sistem yang sudah ada 

dapat disimpulkan dari perancangan sistem bursa kerja online berbasis web 

service di Job Fair UKSW sebagai berikut. 

 

1. Sistem bursa kerja online ini mengoptimalkan fungsi web service, sehingga 

berinteraksi dan mampu menjembati antara web server dan web client dalam 

melakukan proses input dan output data. 

2. Perancangan system bursa kerja online ini dapat membantu SWCA dalam 

memprioritaskan keikutsertaan alumni UKSW dari pihak lain yang juga 

mengikuti Job Fair. 
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3. Perusahaan dapat melakukan seleksi atau validasi langsung di dalam sistem 

bursa kerja online ini, selain itu alumni UKSW juga dapat melihat status 

lamaran yang sudah direspon oleh pihak perusahaan.  

4. Sistem bursa kerja online ini juga menyediakan fungsi upload file yang 

nantinya dapat digunakan alumni UKSW untuk melampirkan ijazah, piagam, 

dan surat keterangan penting lainnya yang nantinya dapat digunakan untuk 

bahan pertimbahan perusahaan dalam melakukan seleksi atau validasi. 

5. Penggunaan fungsi web service yang nantinya dapat menjembati antara web 

server dengan web client. Untuk sistem bursa kerja online ini web client yang 

ada tidak hanya satu melainkan lebih dari satu. 

6. Penggunaan teknologi AJAX di dalam website ini yang membuat proses 

realtime refreshing menjadi optimal sehingga proses reload menjadi lebih 

maksimal. 

7. Penggunaan format JSON yang berupa text-based sehingga data mudah dibaca 

dan data yang dihasilkan lebih terstuktur, serta tidak  memerlukan  tags  

penutup  dan  lebih hemat dalam pendeklarasian variabel datanya. 
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