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ABSTRACT 
 
In a modern society such as today, with rapid technology emerging, it is a lot 
easier for people to do all sorts of activity. Along these emerging internet users, 
the use of electronic recruitment also increases. More and more company sees the 
advantages and effectiveness of using electronic recruitment. Company using 
electronic recruitment can choose between two common approaches, namely 
corporate career website or third party website. The use of these two common 
media has its own pros and cons, but recent studies suggested that third party 
websites’ users increase in number. Therefore this research aims to analyze 
Indonesia third party website features. Using content analysis and descriptive 
research method, this study made several findings about third party website in 
Indonesia. Form wise, these third party websites in Indonesia had all the 
necessary features and several were very informative. Content wise, almost all 
websites lacks in features such as: information concerning working days, salary 
information especially benefits, training and workplace description. These 
information that were missing is essential to better describe and to match job 
seekers and company needs.  
 
Keywords:  electronic recruitment, third party recruitment website, website 

features, website form, website content 
 

SARI PATI 

Di zaman yang modern saat ini, pengguna internet semakin lama semakin 
meningkat sehingga memudahkan bagi orang-orang untuk melakukan segala 
macam aktivitas termasuk merekrut karyawan.  Semakin banyaknya perusahaan 
yang melihat keuntungan dan efektivitas penggunaan media rekrutmen online 
membuat penggunaan media rekrutmen online meningkat. Perusahaan yang 
menggunakan media rekrutmen online dapat memilih antara dua pendekatan 
umum, situs karir perusahaan atau situs perekrutan pihak ketiga. Penggunaan dua 
media ini memiliki pro dan kontra sendiri, tetapi studi terbaru menunjukkan 
bahwa pengguna situs perekrutan pihak ketiga meningkat jumlahnya. Oleh karena 
itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelengkapan fitur situs perekrutan 
pihak ketiga di Indonesia. Menggunakan analisis isi dan metode penelitian 
deskriptif, penelitian ini membuat beberapa temuan tentang situs perekrutan pihak 
ketiga di Indonesia. Berdasarkan bentuk situs, situs perekrutan pihak ketiga 
tersebut di Indonesia memiliki desain yang cukup menarik dan beberapa yang 
sangat informatif. Sedangkan fitur yang kurang dalam isi situs yaitu : informasi 
mengenai hari-hari kerja, informasi gaji terutama tunjangan, pelatihan dan 
deskripsi kerja. Informasi ini sangat penting untuk lebih mengambarkan 
perusahan dan untuk menyesuaikan pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan. 
 

Kata Kunci: elektronik rekrutmen, situs perekrutan pihak ketiga, fitur situs, 

bentuk situs, isi situs 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagian besar masyarakat di Indonesia umumnya sudah mengenal 

internet. Menurut Mondy (2001) Internet adalah sistem besar dari banyaknya 

komputer yang terhubung di seluruh dunia yang digunakan individu dan 

perusahaan untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Internet menyediakan 

informasi yang sangat beragam, mulai dari informasi olahraga, politik, hukum, 

budaya, hiburan, ekonomi dan masih banyak lagi. Beberapa perusahaan juga 

tentunya memanfaatkan internet untuk berbagai tujuan, salah satunya untuk 

merekrut karyawan.  

Berdasarkan Internet World Statistic pada bulan Juni 2012, pengguna 

internet di Indonesia mencapai sekitar 55 juta orang, atau sekitar 22,1 persen dari 

seluruh populasi di Indonesia. Itu artinya, orang Indonesia sudah menggunakan 

internet untuk membantu memudahkan aktivitas sehari-hari. Termasuk di 

antaranya, mencari lowongan kerja 

(http://female.kompas.com/read/2013/02/02/12053634/Situs.Lowongan.Kerja.Asli

.Indonesia). 

Harris (2000) menyatakan media rekrutmen berbasis web (e-recruitment) 

jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan media rekrutmen tradisional, seperti 

iklan di media cetak. Semakin meningkatnya organisasi yang mengandalkan 

internet dikarenakan beberapa alasan yaitu internet merupakan alat yang efektif, 

terutama dibandingkan dengan sumber rekrutmen lainnya, Internet lebih cepat, 

dan internet mempermudah perusahaan dan pelamar untuk berbagi informasi. 

Sebagai contohnya yaitu Country HR Manager PT Barablu Indonesia, Karya 

Bakti Kaban menyatakan perusahaan yang ingin mencari orang berpengalaman 

secara teknis sebaiknya menggunakan e-recruitment. Untuk posisi manajer ke atas 

tidak efektif bila menggunakan media job fair dikarenakan sangat jarang orang 

yang kualifikasinya tinggi dan berpengalaman akan datang ke job fair dan juga 

biaya e-recruitment lebih murah dibandingkan memasang iklan di media massa. 

Sebagai gambaran, biaya pasang iklan di harian Kompas mencapai Rp 20 – 30 

juta untuk sekali tayang. Sedangkan melalui media e-recruitment biayanya di 

http://female.kompas.com/read/2013/02/02/12053634/Situs.Lowongan.Kerja.Asli.Indonesia
http://female.kompas.com/read/2013/02/02/12053634/Situs.Lowongan.Kerja.Asli.Indonesia
http://female.kompas.com/read/2013/02/02/12053634/Situs.Lowongan.Kerja.Asli.Indonesia
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bawah Rp 10 juta dan berlaku sampai 6 bulan ke depan. 

(http://www.portalhr.com/people-management/resourcing/mengukur-efektivitas-

media-rekrutmen/). 

Di Indonesia ada beberapa perusahaan yang memiliki website dimana 

pelamar dapat mempelajari tentang perusahaan. Seperti website karir perusahaan 

yang berisikan tentang profil perusahaan, jenis pekerjaan dan lowongan pekerjaan 

perusahaan tersebut umumnya hanya bertujuan merekrut karyawan untuk 

perusahaan tersebut. Contoh perusahaan yang membuat e-recruitment melalui 

website karir perusahaan seperti recruitment.petrokimia-gresik.com, 

career.garuda-indonesia.com, tvonenews.tv, agungsedayu.com. Ada juga 

perusahaan yang memposting iklan lowongan pekerjaan di facebook, blog, dan 

twitter. Juga ada perusahaan yang mengiklankan pada website perekrutan pihak 

ketiga. Website perekrutan pihak ketiga tersebut umumnya menawarkan iklan 

lowongan kerja kepada perusahaan yang akan merekrut karyawan dengan 

kontribusi tertentu. Contoh e-recruitment melalui website pihak ketiga seperti 

disnaker.tangerangkota.go.id, karirrakyat.com, karir.com. 

Parry dan Shaun (2008) yang melakukan survei tentang penggunaan dan 

persepsi keberhasilan perekrutan melalui internet dari tahun 2000-2006 di Inggris 

dengan melakukan survei dan wawancara kepada pengusaha dan penyedia 

rekrutmen online di Inggris, menyatakan bahwa kurang dari sepertiga dari 

organisasi yang di survei menggunakan website perusahaan dan hanya seperempat 

yang menggunakan website perekrutan pihak ketiga pada bulan Juni 2006. Dapat 

diambil kesimpulan bahwa di Inggris lebih banyak yang menggunakan website 

perusahaan daripada website perekrutan pihak ketiga.  

 JobStreet.com mengadakan survei mengenai media yang paling sering 

digunakan HRD untuk mendapatkan kandidat karyawan. Sebanyak 32% 

responden  tersebut merupakan manajer HRD perusahaan pada skala perusahaan 

besar dan menengah. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 47,4% responden 

mengatakan bahwa untuk mendapatkan kandidat karyawan paling efektif 

menggunakan media rekrutmen online, dikarenakan jumlah pelamar yang masuk 

paling banyak jika dibandingkan dengan menggunakan media lain. 
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Berkembangnya penggunaan internet di seluruh Indonesia menjadikan media 

rekrutmen online sebagai media yang paling efektif, praktis, dan hemat biaya, 

apalagi jika didukung dengan sistem yang membantu HRD dalam melakukan 

penyaringan kandidat karyawan tersebut (http://careers.jobstreet.co.id/surveys/media-

rekrutmen-online-masih-menjadi-pilihan-utama-perusahaan-untuk-mendapatkan-

kandidat). 

Bagan 1. Sumber mendapatkan kandidat karyawan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : http://careers.jobstreet.co.id/surveys/media-rekrutmen-online-masih-menjadi-

pilihan-utama-perusahaan-untuk-mendapatkan-kandidat 

Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa website perusahaan di 

Indonesia kurang diminati pelamar kerja untuk melamar kerja. Berbeda dengan 

masyarakat Inggris, Masyarakat Indonesia lebih berminat melamar kerja pada 

media rekrutmen online. Media rekrutmen online yang dimaksud jobstreet.co.id 

adalah social networking dan website perekrutan pihak ketiga. Jobstreet 

merupakan salah satu website perekrutan pihak ketiga.  

Salah satu daerah di Indonesia yang  telah  memiliki website perekrutan 

pihak ketiga adalah kota Tangerang. Sejak diaktifkannya lowongan kerja online 

oleh Dinas tenaga kerja (Disnaker) kota Tangerang per awal tahun 2012 lalu, 

tercatat sejak pertama kalinya dibuat, sudah lebih dari 4.200 pelamar yang 

mendaftar dalam layanan pencari kerja berbasis internet ini. Hingga awal 

September 2012 tercatat 109 perusahaan bergabung dalam layanan pencari kerja 

Disnaker kota Tangerang dengan ratusan lowongan kerja yang tersedia bagi para 

pencari kerja kota Tangerang yang hendak mendapatkan pekerjaan sesuai 
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klasifikasi dibutuhkan (http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-

kota/5039-4200-pencaker-di-kota-tangerang-melamar-lewat-online.html).  

Banyaknya website perekrutan pihak ketiga di Indonesia dan ditambah 

dengan adanya keterbatasan dana,  membuat perusahaan di Indonesia yang ingin 

merekrut karyawan dengan menggunakan website perekrutan pihak ketiga 

cenderung akan lebih selektif menentukan pilihannya di website perekrutan pihak 

ketiga mana perusahaan akan menempatkan iklan lowongan pekerjaan untuk 

mengurangi tingkat ketidakpastian calon pelamar untuk melamar, dan 

memperbesar kemungkinan memperoleh pelamar yang memenuhi kualifikasi.  

Penjelasan diatas memunculkan sebuah permasalahan penelitian yaitu 

seberapa lengkap kelengkapan fitur di dalam website perekrutan pihak ketiga di 

Indonesia. Sehingga dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan efektif 

kepada website-website perekrutan pihak ketiga dalam mengembangkan fitur 

website perekrutan mereka agar dapat bersaing dengan website perekrutan pihak 

ketiga lainnya. Dengan semakin lengkapnya fitur website juga mempermudah 

pelamar kerja untuk menggunakan website perekrutan pihak ketiga dan 

membangun kredibilitas antara perusahaan dan pelamar kerja. Dimana tentunya 

dapat membuat pelamar kerja tertarik untuk melamar kerja diperusahaan tersebut, 

yang mengakibatkan perusahaan akan semakin banyak memiliki pilihan untuk 

menyeleksi pelamar yang tersedia dan perusahaan dapat menentukan karakteristik 

calon karyawan yang mereka rasa benar-benar pas untuk mengisi kekosongan 

pada posisi jabatan yang dibutuhkan perusahaan. Berdasarkan latar belakang 

diatas, maka persoalan penelitian dalam penelitian ini yaitu seberapa lengkapkah 

fitur yang terdapat di beberapa website perekrutan pihak ketiga di Indonesia? 

 

TELAAH TEORITIS 

Electronic Recruitment 

Rekrutmen merupakan pencarian bakat, pengejaran pelamar di kelompok 

terbaik untuk posisi pekerjaan yang tersedia (Dubois, 2004). Menurut Mathis dan 

Jackson (2001) perekrutan adalah proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang 

berkualifikasi bagus untuk pekerjaan di dalam organisasi. Sedangkan menurut 

http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-kota/5039-4200-pencaker-di-kota-tangerang-melamar-lewat-online.html
http://www.kabar6.com/tangerang-raya/tangerang-kota/5039-4200-pencaker-di-kota-tangerang-melamar-lewat-online.html
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Mondy (2008), perekrutan adalah proses menarik pelamar pada waktu yang tepat, 

dalam jumlah yang cukup dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi 

lowongan di dalam organisasi. 

Menurut Ganalaki (2002) Kata-kata e-recruitment, online recruitment, 

cyber recruiter, atau merekrut melalui internet adalah sama. Mereka menyiratkan  

sumber pekerjaan online secara resmi. Electronic recruitment adalah aktivitas 

menggunakan internet dengan tujuan mencari karyawan baru untuk mengisi 

kekosongan jabatan di perusahaan dan organisasi 

(http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/e-recruitment). 

Menurut Lee (2005) merekrut melalui internet sebagai praktek dan 

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang memanfaatkan berbagai sarana 

elektronik untuk mengisi kekosongan jabatan secara efektif dan efisien. 

Mondy (2008) mengemukakan metode perekrutan online yaitu:   

1) Perekrut internet (internet recruiter), yang juga disebut sebagai perekrut 

maya (cyber recruiter), adalah orang yang bertanggung jawab menggunakan 

internet dalam proses perekrutan. 

2) Bursa kerja virtual (virtual job fair) adalah metode perekrutan online yang 

dilakukan oleh satu pemberi kerja atau sekelompok  pemberi kerja untuk 

menarik sejumlah pelamar. 

3) Situs web karir perusahaan (corporate career website) adalah situs kerja yang 

dapat diakses dari homepage perusahaan yang menampilkan daftar posisi-

posisi yang tersedia di perusahaan, memberikan jalan bagi para pelamar untuk 

melamar kerja pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Di Indonesia contohnya 

astra-honda.com, careers.indosat.com, pertamina.com. 

4) Weblog (disingkat blog), adalah website yang digunakan orang untuk mencari 

informasi lowongan kerja dan informasi lainnya. Beberapa pemberi kerja dan 

agen tenaga kerja mendapati bahwa membaca blog merupakan cara 

melakukan pemeriksaan latar belakang secara rinci dan rahasia. Di blog 

tersedia banyak informasi mengenai berbagai hal, seperti usia, status 

perkawinan, nilai rumah, lelucon kampus yang ingin dilupakan, klaim, 

kebangkrutan, afiliasi politik, serta nama dan usia anak-anak. Karena orang 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/business-english/e-recruitment
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secara personal menaruh informasi di internet, maka perekrut tidak perlu 

menanyakannya lagi. Contoh weblog di Indonesia yaitu liputan-

medan.blogspot.com, infokarirbumn.blogspot.com, dan juga contoh 

perusahaan yang melampirkan kolom di resume via online agar pelamar 

memberikan alamat blog pelamar yaitu rekrutmen.telkom.co.id. 

5) Situs web ketenagakerjaan umum adalah situs web pihak ketiga dimana 

perusahaan  menggunakannya dengan mencantumkan kriteria, keterampilan, 

dan pengalaman kerja yang penting bagi pekerjaan, serta menunjukan 

wilayah geografisnya. Situs web keternagakerjaan terbesar adalah 

Monster.com, HotJobs.com, CareerBuilder.com. Contoh situs web 

ketenagakerjaan umum di Indonesia seperti jobstreet.co.id, Jooble-id.com, 

info-karir.com.  

6) NACElink adalah sistem nasional berbasis web untuk merekrut para 

mahasiswa untuk berbagai jenis pekerjaan, entah itu purna-waktu, paruh-

waktu, magang, kuliah sambil kerja, atau alumni. Contoh situs web NACElink  

di Indonesia adalah jobstreet.com. 

7) Situs khusus (niche sites) adalah situs web yang ditujukan pada profesi 

khusus. Beberapa website yang dikenal adalah cfo.com, careejournal.com, 

dice.com, joysoup.com, dan lain-lain. Beberapa website yang dikenal di 

Indonesia adalah karir.transtv.co.id, klikjtec.com. 

8) Situs karyawan kontrak adalah situs web khusus memungkinkan para 

karyawan mengiklankan ketrampilan mereka, menetapkan harga mereka, dan 

memilih pembeli kerja seperti. Salah satunya di Indonesia yaitu 

careers.indosat.com. 

9) Situs pekerjaan karyawan jam-jaman adalah situs yang memberikan 

karyawan yang terampil dan karyawan jam-jaman untuk melamar pekerjaan 

berdasarkan jam-jaman atau waktu dengan menunjukkan preferensi kerja, 

pendidikan dan pengalaman. Contohnya di Indonesia yaitu 

career.indosat.com, careerbuilder.co.id. 

Website perekrutan pihak ketiga yang menawarkan jasa rekrutmen berbasis 

internet  menyediakan media untuk menghubungkan pengusaha dan pencari kerja, 
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seperti Monster.com, JobsDB.com dan 104 Bank Job (Lin, 2010). Braddy et al. 

(2003) mengemukakan situs tersebut memungkinkan para pencari kerja untuk 

menggunakan mesin pencari untuk menemukan beberapa pekerjaan yang 

memungkinkan mereka akan tertarik pada situs yang berisi lowongan lebih dari 

satu perusahaan. Para pencari kerja kemudian dapat memposting resume, di mana 

mesin pencari kemudian diajukan ke perusahaan periklanan untuk mengiklankan 

posisi pekerjaan. 

 

Fitur Website 

Fitur adalah alat untuk bersaing yang membedakan produk suatu perusahaan 

dengan produk perusahaan-perusahaan pesaing (Kotler & Amstrong, 2008). 

Menurut Mullins, Orville, Larreche dan Boyd (2005) Fitur produk adalah 

karakteristik produk yang dirancang untuk menyempurnakan fungsi produk atau 

menambah ketertarikan konsumen terhadap produk. Produk yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah website perekrutan pihak ketiga. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa fitur website adalah karakteristik yang digunakan untuk 

membedakan website perekrutan pihak ketiga dengan website perekrutan pihak 

ketiga lainnya. 

Williamson et al. (2003) memperkenalkan konsep content -  function 

sebagai alat untuk menengahi hubungan antara persepsi organisasi dan orientasi 

situs web. Cober et al. (2004) mengidentifikasi tiga faktor situs web yang 

mempengaruhi minat pelamar kerja dalam suatu organisasi form, content dan  

function. Penilaian menurut Cober et al. (2004) tentang form dari website, 

meliputi penggunaan warna, gambar, animasi, dan video yang dapat digunakan 

untuk membuat pengalaman pekerjaan di website terlihat lebih jelas untuk pencari 

kerja. Menurut Cober et al. (2004) menilai content dari situs web, termasuk 

faktor-faktor berikut:  

1) Informasi yang terkait dengan ketenagakerjaan 

♦ Kompensasi  

a) Gaji : pencantuman jumlah gaji yang ditentukan untuk suatu 

posisi/jabatan 
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b) Tunjangan : daftar tunjangan yang terkait dengan posisi yang 

diiklankan di situs web 

♦ Budaya organisasi  

a) Budaya : informasi yang disajikan mengenai budaya, tujuan, nilai-

nilai, atau lingkungan organisasi 

b) Gambaran : ringkasan singkat perusahaan dan karakteristik website 

c) Sejarah : ulasan tentang sejarah perusahaan 

d) Pernyataan misi : tampilan misi organisasi di situs web 

♦ Kesempatan pengembangan karir 

a) Filosofi : diikutsertakannya bagian yang menggambarkan filosofi 

bisnis yang mendorong perusahaan 

b) Mengapa bekerja sini? : bagian yang dirancang khusus untuk 

memberikan informasi untuk mempengaruhi atau membenarkan 

keputusan kerja 

c) Latihan : informasi tentang pelatihan dan pengembangan karir di situs 

web  

d) Testimonial pelatihan karyawan : bagian yang menampilkan karyawan 

membahas pertumbuhan mereka dalam perusahaan 

♦ Pratinjau kerja online  

a) Deskripsi tempat kerja : gambaran umum  tentang lingkungan kerja 

b) Deskripsi hari kerja :  sebuah fitur yang menggambarkan " day in the 

life " dari seorang karyawan saat ini dalam posisi tingkat pemula 

2) Informasi terkait yang sesuai  

• Target pesan 

a) Kalender / info job fair : situs dengan kalender kegiatan bursa kerja 

lokal 

b) Magang : membahas secara spesifik halaman tentang kesempatan 

magang 

c) Kalender perekrutan kampus : situs dengan kalender kegiatan bursa 

kerja kampus 
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• Informasi keragaman 

Bagian keanekaragaman: situs yang berisi pesan mempromosikan 

keragaman di tempat kerja (misalnya, ras, gender, seksual). 

• Testimonial karyawan  

a) Testimonial karyawan :  karyawan melaporankan pengalaman kerja 

mereka yang dapat ditemukan di situs web kerja, ini tidak termasuk 

pesan dari presiden / CEO atau pelanggan 

b) Profil karyawan berprestasi : bagian khusus didedikasikan untuk 

menampilkan cerita karyawan yang diakui perusahaan 

• Fokus masyarakat  

a) Keseimbangan pekerjaan – kehidupan, informasi mengenai program 

yang dirancang untuk membantu karyawan mengelola pekerjaan dan 

kehidupan mereka atau fitur tentang karyawan yang menyenangkan 

telah berterima kasih bekerja di perusahaan 

b) Pelayanan masyarakat, informasi tentang filantropi (kedermawaan) 

perusahaan atau jasa karyawan masyarakat ditemukan di situs web 

kerja 

Menilai "function" dari situs web dengan mendokumentasikan sejauh mana 

pencari pekerjaan diizinkan untuk mengajukan langsung lowongan pekerjaan 

(misalnya, aplikasi online atau informasi untuk mengirimkan aplikasi), serta 

struktur navigasi dan alat-alat dari situs tersebut yang akan membuat mereka lebih 

interaktif. Website content dianggap sebagai nilai untuk membuat pelamar kerja 

menentukan keputusan melamar kerja (Cober et al., 2004). Dalam penelitian ini 

peneliti meneliti kelengkapan fitur di dalam website karir pihak ketiga di 

Indonesia karena fitur website menampilkan informasi yang membuat pelamar 

menentukan keputusan melamar kerja. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) deskriptif 

yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat 
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dipahami dan disimpulkan (Azwar, 2011). (2) Kualitatif, yaitu suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

prilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri (Furchan, 1992).  

 

Obyek Penelitian 

  Obyek penelitian pada penelitian ini adalah website perekrutan pihak 

ketiga  yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut: situs tersebut dikelola oleh 

perusahaan atau lembaga tertentu, yang bukan blog pribadi, dan bukan online 

shop. Situs tersebut berbahasa Indonesia dan menyediakan pekerjaan di Indonesia 

per juni 2013.  

Situs yang memenuhi syarat sebanyak 14 website dengan mengambil 10 

lowongan kerja pada masing-masing website, jadi totalnya 140 lowongan kerja. 

Berikut ini adalah daftar situs yang memenuhi syarat tersebut, yaitu: 

1) Karir.com 

2) Infokerja.depnakertrans.go.id 

3) infokerja-kaltim.com 

4) rumahkerja.com 

5) duniakarir.com 

6) Jobloker.com 

7) Jobindo.com 

8) Carijob.com 

9) Klikkarir.com 

10) karirrakyat.com 

11) id.jobsdb.com 

12) carigawe.com 

13) ggkarir.com 

14) jobstreet.co.id 

 

Sumber data  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

(Sunyoto, 2011). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari website-website 
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perekrutan pihak ketiga dengan menganalisis fitur website yaitu website content 

dan  form. 

 

Teknik analisis data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Isi (Content Analysis) 

secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan 

menganalisis muatan dari sebuah “teks”. Teks dapat berupa kata-kata, makna 

gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat 

dikomunikasikan (Ekomadyo, 2006). 

 

Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi Variabel yang digunakan pada penelitian ini diolah dari hasil 

penelitian  milik Selden (2011)  dan  Cober et al. (2004). 

 
Konsep Definisi Dimensi Indikator empirik 
Fitur 
website 

karakteristik 
website 
perekrutan yang 
dirancang untuk 
menyempurnakan 
fungsi website 
perekrutan yang 
digunakan untuk 
membedakan 
website 
perekrutan pihak 
ketiga dengan 
website 
perekrutan pihak 
ketiga lainnya 

1) Form  
• Warna  Menarik 

 Mencolok mata 
 Lebih dari dua 

warna menonjol 
• Gambar  
• Animasi  
• Audio/Video  
• Tulisan/Teks ♦ Ukuran teks dapat 

dibaca 
♦ Gaya penulisan 

teks 
♦ Format teks 

terorganisisr 
dengan baik 

• Job Tools  Membuat dan 
mengedit resume 
pengguna 

 Melihat riwayat 
permohonan 
pengguna 

 Menjalankan 
pencarian 
tersimpan 
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Konsep Definisi Dimensi Indikator empirik 
pengguna 

 Melihat atau 
mengedit pekerjaan 
yang telah di 
simpan pengguna 

 Merekomendasikan 
pekerjaan sesuai 
dengan resume 
pengguna 
 

• Fungsi 
pencarian 
pekerjaan 

♦ Pencarian dengan 
lokasi atau wilayah 

♦ Pencarian dengan 
Tingkat pekerjaan 

♦ Pencarian dengan 
bidang Industri 

♦ Pencarian dengan 
fungsi pekerjaan 

♦ Pencarian dengan 
tingkat pendidikan 

♦ Pencarian sesuai 
dengan pengalaman 
lamanya bekerja 

♦ Pencarian sesuai 
dengan gaji 

• Berbagai pilihan 
bahasa 

 

• Kebijakan 
Privasi 

 

• Pertanyaan 
Yang Umum 

 

• Kemampuan 
untuk melamar 
secara online 

 

• Komunitas 
Interface 

 

2) Content  
• Kompensasi  Gaji 

 Tunjangan 
• Budaya 

organisasi 
♦ Informasi nilai-

nilai budaya 
organisasi 

♦ Gambaran 
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Konsep Definisi Dimensi Indikator empirik 
Perusahaan 

♦ Sejarah Perusahaan 
♦ Pernyataan Misi 

• Kesempatan 
pengembangan 
karir 

 Pelatihan 
 Mengapa bekerja 

disini? 
• Pratinjau kerja 

online  
♦ Deskripsi tempat 

kerja 
♦ Deskripsi hari kerja 
♦ Deskripsi pekerjaan 

• Informasi waktu 
pemasangan 
lowongan kerja 

 

• Informasi waktu 
penutupan 
lowongan kerja 
 

 

• Informasi kontak 
perekrut 

 

• Berita negara  
• Tips atau artikel  
• Kalender/Info 

Job Fair 
 

• Testimonial 
pencari kerja dan 
pelamar kerja 

 

Tabel 1. Operasional Variabel 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Semakin banyaknya website-website perekrutan yang muncul di Indonesia, 

semakin membingungkan perusahaan yang ingin mengiklankan iklan lowongan 

kerja untuk mencari kandidat terbaik yang pas mengisi jabatan. Maka dari itu, 

peneliti membandingkan fitur pada 14 website dengan menganalisis form website 

dan meneliti 10 lowongan kerja pada masing-masing website, jadi totalnya 140 

lowongan kerja untuk menganalisis content website. Adapun fitur-fitur yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini berjumlah 44 fitur. 

 



15 
 

Form website 

Form website seperti kemasan dalam sebuah produk. Apabila form website 

tersebut didesain menarik dan user friendly maka form tersebut dapat mendukung 

banyak orang untuk lebih tertarik menggunakan website tersebut. Yang peneliti 

dapatkan dalam meneliti form website dari 14 website yaitu 93% website memiliki 

kombinasi warna yang menarik dan tidak mencolok mata sedangkan 7% website 

(ggkarir.com) tidak memiliki kombinasi warna yang bagus dan tidak terorganisir 

dengan baik sehingga tidak enak dilihat mata. Semua website menggunakan 

warna kombinasi hitam dan putih. Selain dua warna tersebut, warna yang paling 

banyak digunakan 14 website tersebut yaitu warna biru (64%) dan warna merah 

(57%). Sisanya menggunakan warna orange (36%), abu-abu (43%), hijau (29%), 

ungu (14%), kuning (14%). Hampir semua website menggunakan background 

warna putih baik hanya di homepage maupun keseluruhan halaman website. 

Warna putih merupakan warna netral sehingga ketika dikombinasikan dengan 

warna lain, warna yang dikombinasikan tersebut tidak begitu menyolok mata. Ada 

juga website yang menggunakan kombinasi background warna yang muda dan 

warna tua seperti rumahkerja.com yang memadukan warna hijau tosca tua dan 

hijau tosca muda sehingga keliatan menarik. Kebanyakan website menggunakan 

warna hitam, biru, putih dan oranye sebagai warna font. 

Gambar yang terdapat di website yaitu gambar logo website, banner 

website, logo perusahaan, gambar orang, gambar globe 

(infokerja.depnakertrans.go.id), simbol kaca pembesar pada logo perusahaan 

(carijob.com) dan gambar iklan (iklan sponsor maupun iklan dari website seperti 

iklan website tentang info jobfair/ucapan hari raya pada homepage website 

karir.com). Peneliti pemasaran menguraikan tentang penggunaan keindahan pada 

halaman web sebagai kejelasan fiturnya. Ini termasuk warna, gambar, suara, dan 

animasi yang digunakan untuk membuat pengalaman terhadap internet terasa 

lebih nyata (Coyle & Thorson, 2001).  

 

 

 

http://infokerja.depnakertrans.go.id/
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Grafik 1. Fitur Website Format 

 

Hampir semua website menggunakan gambar-gambar yang 

menggambarkan tentang pekerjaan dan 3 website (karir.com, infokerja-

kaltim.com, carijob.com) yang menampilkan animasi (Animasi ucapan hari raya, 

animasi info job fair, dan lain-lain). Namun sayangnya pada Grafik 1 

menunjukkan bahwa 14 website tersebut tidak terdapat audio maupun video untuk 

mendukung kejelasan fitur-fitur pada website tersebut dikarenakan kecepatan 

koneksi internet di beberapa daerah di Indonesia masih lambat dan tidak merata, 

sehingga tidak banyak perusahaan ataupun website perekrutan pihak ketiga yang 

mau memasang audio/video di halaman website mereka. Padahal dengan adanya 

penggunaan audio atau video yang menggunakan  ukuran file yang kecil maka 

pengguna internet dapat mengupload atau memainkan audio/video lebih cepat 

pada website tersebut, sehingga dapat menambah daya tarik pelamar kerja ataupun 

perusahaan. Semua website tersebut juga memiliki ukuran teks yang cukup besar 

dan gaya penulisan standard sehingga teks pada halaman website dapat dibaca. 

Hampir semua website memiliki format teks yang terorganisir dengan baik 

sehingga enak dilihat mata. 
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Grafik 2. Fitur Website bagi Pengguna 

 

Grafik 2 menunjukkan pada 86% website terdapat fitur untuk mengedit 

kolom data pribadi, preferensi kerja, pendidikan, pengalaman kerja dan melihat 

sejarah permohonan. Fitur ini sangatlah penting karena pelamar kerja dapat 

melampirkan secara keseluruhan tentang data pribadi mereka dan perusahaan 

mendapat gambaran tentang karakter pelamar kerja dalam menyusun sejarah 

permohonan pengguna mereka. 64% website dapat menjalankan pencarian yang 

dapat pengguna simpan sehingga dapat dilihat dan diedit daftar lowongan yang 

pengguna simpan. Hal ini memudahkan pelamar kerja untuk melihat ulang 

lowongan kerja mana yang pelamar sudah lihat dan mempermudah dalam 

menyeleksi lowongan kerja yang pelamar kerja ingin lamar ataupun pelamar kerja 

dapat menghapus lowongan kerja yang sudah disimpan agar tidak 

membingungkan pelamar.  Hal ini juga memudahkan pengorganisasian data 

lamaran agar bisa menghapus atau menandai lowongan kerja yang sudah lewat 

ataupun yang tidak lolos. Ada beberapa website yang dapat merekomendasikan 

lowongan pekerjaan kepada pencari kerja berdasarkan keunikan resume pengguna 

atau pencari kerja, yaitu sebanyak 71%. Fitur ini dapat membantu pelamar kerja 

dalam hal efisien waktu dan memudahkan dalam penggunaannya. 
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Grafik 3. Fitur Website Pencarian 

 

Pada Grafik 3, kebanyakan website di Indonesia menampilkan pencarian 

lowongan kerja dengan lokasi, bidang industri dan tingkat pekerjaan. Peneliti 

menemukan ada 2 cara yang umumnya digunakan sebagai fungsi pencarian yang 

ditampilkan pada beberapa website tersebut, yaitu pencarian yang lebih ringkas 

(menampilkan pencarian dengan judul lowongan, lokasi dan tingkat 

pekerjaan/fungsi pekerjaan) dan pencarian yang lebih detail (menampilkan 

pencarian dengan judul lowongan, lokasi, fungsi pekerjaan, tingkat pekerjaan, 

bidang industri, pendidikan, gaji/pengalaman lamanya bekerja). Semakin rinci 

pencarian lowongan kerja yang menampilkan lokasi, tingkat pekerjaan, bidang 

industri, fungsi pekerjaan, tingkat pendidikan, lowongan sesuai gaji semakin 

memudahkan pelamar kerja dalam hal menyeleksi lowongan kerja terutama jika 

website tersebut memiliki banyak sekali iklan lowongan kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4. Fitur Website Tampilan 
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Pada Grafik 4 menunjukkan bahwa hampir semua website juga 

menyediakan lowongan menggunakan bahasa inggris. Tidak semua website pihak 

ketiga tersebut menampilkan informasi lengkap mengenai kebijakan privasi 

website dan pertanyaan yang umum (pertanyaan populer beserta jawabannya). 

Padahal informasi-informasi tersebut sangatlah penting. Selain dapat membantu 

pelamar kerja dan perusahaan dalam mengunakan, juga meningkatkan kredibilitas 

pada website tersebut. Website-website yang mempunyai kemampuan untuk 

melamar secara online (86%) dapat ditemukan pada lowongan kerja yang terdapat 

tombol apply / lamar pada lowongan kerja. Melamar kerja dengan hanya 

mengeklik tombol lamar atau apply (Apply Online) pada lowongan kerja di 

website tersebut lebih mudah dan efisien daripada dengan mengirim CV melalui 

pos ataupun email karena ketika mendaftar di website kita sudah menuliskan data 

pribadi lengkap dan CV sehingga ketika melamar kerja kita tidak perlu menulis 

berulang-ulang. Adanya tampilan informasi komunitas dan acara di website (29%) 

tersebut seperti acara jobfair menambah sisi positif suatu website. 

 

Content Website 

Website perekrutan pihak ketiga banyak digunakan pelamar kerja dan 

perusahaan untuk berbagi informasi sehingga mereka mendapatkan apa yang 

mereka butuhkan misalnya pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang sesuai 

dengan skill dan gaji yang mereka inginkan, sedangkan perusahaan mendapatkan 

pelamar kerja yang sesuai dengan kriteria yg perusahaan butuhkan. Maka dari itu 

fitur content dalam sebuah website perekrutan sangatlah penting, karena 

umumnya fitur content pada website perekrutan pihak ketiga mencantumkan 

informasi dan memberikan sedikit gambaran tentang perusahaan atau pelamar 

kerja.  

Grafik 5 menampilkan informasi besarnya kompensasi (gaji & tunjangan) 

pada setiap website, dimana grafik tersebut menunjukkan bahwa fitur gaji lebih 

dominan daripada tunjangan. Sebanyak 36,4% lowongan kerja menampilkan gaji, 

dimana website yang lowongan kerja paling banyak menampilkan gaji adalah 

carijob.com, jobindo.com, klikkarir.com dan carigawe.com sedangkan lowongan 
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kerja yang menampilkan tunjangan (20,0%) paling banyak ditampilkan oleh 

website klikkarir.com dan carigawe.com. Tingkat pendapatan seseorang dari 

pekerjaan dan tunjangan organisasi  yang telah ditentukan mempengaruhi minat 

pencari kerja pada pemberi kerja (Cober et al, 2004).  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5. Fitur Informasi Tunjangan dan Gaji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 6. Fitur Informasi Perusahaan 

 

Pada Grafik 6 dapat dilihat bahwa kebanyakan lowongan kerja 

menampilkan gambaran perusahaan (65,7%) dan nilai-nilai budaya (22,9%) 

daripada menampilkan sejarah (19,3%) dan pernyataan misi perusahaan (1,4%). 
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Sesuai dengan persepsi pencari kerja tentang organisasi budaya dan nilai-nilai 

juga telah ditemukan untuk mempengaruhi daya tarik (cober et al, 2004). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 7. Fitur Informasi Alasan Bekerja di Perusahaan dan Pelatihan 

 

Banyaknya lowongan kerja yang tidak menampilkan informasi mengenai 

pelatihan (2,9%) dapat dilihat pada Grafik 7 hanya 3 website yang lowongan 

kerjanya menampilkan informasi pelatihan, sedangkan informasi alasan mengapa 

bekerja di perusahaan (40,7%) lebih banyak dicantumkan di lowongan kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 8. Fitur Informasi Pekerjaan 
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Grafik 9. Fitur Informasi Lowongan Pekerjaan 

 

 Grafik 8 dan Grafik 9 menjelaskan bahwa informasi yang tercantum di 

lowongan pekerjaan lebih banyak mencantumkan informasi kontak perekrut 

(96,4%), informasi waktu pemasangan (86,4%) & penutupan lowongan kerja 

(93,6%) dari pada informasi deskripsi tempat kerja (7,9%), hari kerja (10%) dan 

pekerjaan (32,9%). Pada content website, secara keseluruhan kebanyakan 

perusahaan mencamtukan informasi yang dominan pada lowongan kerja tentang 

gambaran perusahaan, alasan mengapa bekerja di perusahaan, informasi kontak 

perekrut dan informasi pemasangan dan penutupan lowongan kerja daripada 

informasi lainnya yang kurang dominan (seperti informasi pelatihan, deskripsi 

hari kerja, tempat kerja, pekerjaan dan lain-lain). Padahal informasi tersebut 

membantu memberi gambaran kecocokan antar keinginan pelamar dan kebutuhan 

perusahaan. 

 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Grafik 10. Fitur Tambahan 
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Pada Grafik 10 menunjukkan 14 website tersebut banyak menampilkan 

tips atau artikel (93%), berita negara (57%), kalender/info jobfair (43%) dan 

testimonial pencari dan pelamar kerja (36%). Kebanyakan dari website 

mencantumkan artikel atau tips mengenai seputar wawancara kerja misalnya tips 

berbusana, hal-hal yang perlu disiapkan sebelum wawancara kerja ada juga 

tentang tips menghindari penipuan lowongan kerja dan lain-lain. Sedangkan untuk 

website yang mencantumkan berita negara biasanya berisikan berita 

ketenagakerjaan di indonesia contohnya pada website carijob.com menampilkan 

berita tentang jamsostek yang menaikkan santunan bagi anggota persero. 

Informasi kalender/info jobfair pada beberapa website sudah cukup jelas. Tidak 

banyak website yang menampilkan testimonial pencari dan pelamar kerja. Bentuk 

dan susunan letak website yang menampilkan testimonial pelamar kerja dan 

pemberi kerja seperti jobstreet.co.id dan karir.com sangat teratur dan terorganisir 

dengan baik. Ada juga website (misalnya ggkarir.com) yang menampilkan kolom 

testimonial yang di dalamnya terdapat tanggapan pengunjung di mana pada 

halaman tersebut  pertanyaan, kritikan dan testimonial orang yang berhasil 

diterima perusahaan dimasukan jadi satu pada kolom-kolom tersebut sehingga 

kurang terorganisir dengan baik.  

Ada beberapa fitur yang tidak banyak digunakan website perekrutan pihak 

ketiga, fitur-fitur tersebut adalah audio/video (0 website), pernyataan misi (1 

website), deskripsi hari kerja (2 website), animasi (3 website), pencarian dengan 

pengalaman lamanya bekerja (3 website), pelatihan (3 website), pencarian dengan 

gaji (4 website), deskripsi tempat kerja (4 website), testimonial pencari kerja dan 

pelamar kerja (5 website), pencarian dengan tingkat pendidikan (6 website), 

komunitas interface (6 website), kalender/Info jobfair (6 website), alasan mengapa 

bekerja disini (7 website), pertanyaan yang umum (8 website), informasi gaji (8 

website). Sisa 29 fitur yang lainnya banyak di tampilkan di website-website 

tersebut.  

Dari hasil ranking tersebut peneliti melihat kurangnya beberapa fitur 

penting yang sangat sedikit di tampilkan dalam sebuah website. Menurut penilaian 

cober at al. (2004)  form website dapat membuat pengalaman pekerjaan di website 
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terasa lebih nyata, sehingga kurangnya tampilan fitur audio/video dan animasi 

mempengaruhi pengalaman penggunaan web yang membuat website tersebut 

keliatan kurang menarik. Jika website menampilkan audio.video dan animasi 

seperti audio/video tentang website tersebut yang dirangkum mengenai sejarah, 

misi, atau apapun yang dibuat semenarik mungkin sehingga dapat 

mempromosikan website tersebut.  

Sedangkan untuk animasi, ada 3 website yang animasinya sudah cukup 

bagus, tetapi masih kurang banyaknya website-website yang membuat animasi 

seperti itu. Website-website lain dapat membuat animasi yang lebih unik, misalnya 

menggunakan animasi kartun yang membantu pengguna website dalam 

penggunaanya (misalnya kartun yang memandu ketika menggunakan website 

tersebut). Fitur pencarian dengan pada lamanya bekerja, pencarian dengan gaji 

dan pencarian dengan tingkat pendidikan pada job search masih kurang banyak di 

gunakan website. Selain memudahkan penguna website, juga membuat website 

yang menampilkan fitur tersebut terlihat website tersebut mempunyai fitur 

pencarian yang lengkap sehingga dapat menambah kualitas website tersebut.  

 Sesuai anggapan cober et al (2004), content website dianggap sebuah nilai 

untuk membuat pelamar kerja dalam menentukan keputusan melamar kerja. Jika 

content tersebut memiliki fitur yang menarik yang dapat membangun kredibilitas 

pelamar kerja maka dapat dapat sebagai daya tarik pelamar dalam melamar kerja 

pada perusahaan tersebut.  Fitur-fitur yang tidak banyak di tampilkan dalam 

content website tersebut tetapi menurut peneliti fitur tersebut penting yaitu 

informasi deskripsi hari kerja (apakah hari kerjanya tidak menetap seperti part 

time atau full time), informasi gaji (berapa besar gaji yang ditawarkan sesuai 

posisi lowongan kerja tersebut), pelatihan (bagaimana metode pelatihannya dan 

dimana pelatihan dilaksanakan), dan deskripsi tempat kerja (bagaimana 

lingkungan tempat kerja) sangat membantu pelamar kerja dalam mengambil 

keputusan melamar kerja, apakah cocok dengan yang pelamar inginkan atau tidak. 

Sedangkan fitur lainnya yang penting menurut peneliti yaitu fitur testimonial 

pencari atau pelamar kerja dan kalender info jobfair. Fitur-fitur ini dapat 

membangun kredibilitas pada website tersebut karena pengguna website dapat 



25 
 

melihat testimonial orang-orang yang sudah menggunakan jasa website tersebut 

apakah memuaskan atau tidak dan juga untuk fitur kalender/ infojobfair sangat 

berguna bagi pencari kerja dan perusahaan yang sedang ingin mencari karyawan 

baru karena pencari kerja dan perusahaan dapat mengetahui kapan dan di mana 

even jobfair diadakan. Ketika even diadakan di kota yang pas di 

inginkan/butuhkan pencari kerja dan perusahaan, mereka dapat mengikuti acara 

tersebut.  

Secara keseluruhan berdasarkan form dan content website, fitur yang paling 

lengkap terdapat pada website karir.com (38 fitur atau 86%), jobstreet.co.id (37 

fitur atau 84%), carijob.com (35 fitur atau 79%), klikkarir.com (33 fitur atau 

75%), rumahkerja.com (30 fitur atau 68%), jobindo.com (30 fitur atau 68%), 

karirrakyat.com (28 fitur atau 64%), carigawe.com (28 fitur atau 64%), 

duniakarir.com (27 fitur atau 61%), infokerja-kaltim.com (27 fitur atau 64%), 

jobloker.com (26 fitur atau 59%), id.jobsdb.com (25 fitur atau 57%), ggkarir.com 

(21 fitur atau 48%) dan infokerja.depnakertrans.go.id (19 fitur atau 43%). Hampir 

semua website perekrutan pihak ketiga tersebut sudah memiliki setengah dari 44 

fitur tersebut.  

Maraknya kejahatan pada dunia maya seperti membajak situs web, penipuan 

pada transaksi elektronik, dan lain-lain membuat kredibilitas penggunaan internet 

menurun. Dengan adanya undang-undang informasi dan elektronik salah satu 

contohnya pasal 27 (ayat 1): Setiap orang dilarang menggunakan dan atau 

mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, 

untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi dalam 

komputer dan atau sistem elektronik akan mendapat hukuman pidana empat tahun 

penjara dan denda Rp 1 miliar. UU tersebut membantu meminimalkan kejahatan 

pada dunia maya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis 14 website tersebut, masih ada fitur-fitur yang penting 

tetapi tidak banyak ditampilkan pada 14 website tersebut seperti untuk form 

website, fitur yang penting menurut peneliti adalah audio/video, animasi, 

http://infokerja.depnakertrans.go.id/
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pencarian dengan pada lamanya bekerja, pencarian dengan gaji dan pencarian 

dengan tingkat pendidikan. Supaya halaman website terlihat lebih menarik, dapat 

dimasukan audio/video dan animasi yang berukuran kecil juga menampilkan 

pencarian yang lebih lengkap, karena semakin lengkap pencarian semakin 

memudahkan pencari kerja dalam mencari kerja. Sedangkan untuk content 

website, fitur yang masih kurang yaitu informasi deskripsi hari kerja, informasi 

gaji, pelatihan dan deskripsi tempat kerja. Manfaat penelitian ini yaitu bagi 

perusahaan yang ingin mengiklankan lowongan pekerjaan pada website 

perekrutan pihak ketiga dapat menyeleksi website perekrutan mana yang mereka 

akan digunakan  untuk mengiklankan iklan lowongan perkerjaan dan perusahaan 

juga mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Sedangkan 

bagi pelamar kerja dapat meminimalkan lowongan pekerjaan yang bersifat 

penipuan dan mendapatkan gambaran tentang perusahaan yang mengiklankan 

iklan lowongan pekerjaan tersebut, sehingga pelamar kerja dapat menyeleksi 

lowongan pekerjaan yang sesuai kriteria pelamar kerja untuk melamar pekerjaan. 

Saran peneliti yaitu perusahaan mencantumkan informasi - informasi yang lebih 

lengkap di lowongan kerja agar pelamar kerja mengetahui lebih banyak tentang 

perusahaan. Jika perusahaan merasa risih mencantumkan nominal gaji yang 

didapat untuk lowongan kerja tersebut, perusahaan bisa mencamtumkan range 

gaji untuk posisi jabatan tersebut. Semakin lama teknologi yang kita gunakan 

semakin canggih, di masa yang akan datang kemungkinan besar akan banyak 

orang-orang yang log in pada website perekrutan pihak ketiga tidak menggunakan 

password tetapi menggunakan sidik jari untuk keamanan account pengguna 

website tersebut.  

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka peneliti hanya memasukan 

14 website perekrutan pihak ketiga di Indonesia dan 44 fitur website. Dengan 

demikian, penelitian di masa yang akan datang diharapkan menambah jumlah 

website-website perekrutan pihak ketiga yang muncul di Indonesia yang dari 

waktu ke waktu terus berubah, baik dalam jumlah maupun isinya dan juga 

meneliti tentang ada atau tidaknya pengaruh kelengkapan fitur website dengan 

pelamar kerja untuk melamar pada website perekrutan pihak ketiga. 
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LAMPIRAN 1 

Hasil Analisis Fitur pada Website 

No. Keterangan Karir.com Infokerja.depnakertrans.go.id 

Infokerja-
kaltim.com Rumahkerja.com 

1 Warna Menarik     

2 Warna Tidak Mencolok Mata     

3 Lebih Dari Dua Warna Yang 
Menonjol     

4 Terdapat Gambar     

5 Animasi  ×  × 

6 Audio/Video × × × × 

7 Ukuran Teks Dapat Dibaca     

8 Gaya Penulisan Standard     

9 Format Teks Terorganisir Dengan 
Baik     

10 Membuat dan mengedit resume 
pengguna     

11 Melihat riwayat permohonan 
pengguna     

12 Menjalankan pencarian tersimpan 
pengguna  × ×  

http://infokerja.depnakertrans.go.id/
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No. Keterangan Karir.com Infokerja.depnakertrans.go.id 

Infokerja-
kaltim.com Rumahkerja.com 

13 Melihat atau mengedit pekerjaan 
yang telah di simpan pengguna  × ×  

14 Merekomendasikan pekerjaan sesuai 
dengan resume pengguna    × 

15 Pencarian dengan lokasi atau wilayah  ×   

16 Pencarian dengan Tingkat pekerjaan  ×   

17 Pencarian dengan bidang Industri     

18 Pencarian dengan fungsi pekerjaan   ×  

19 Pencarian dengan tingkat pendidikan  ×   

20 Pencarian dengan pengalaman 
lamanya bekerja  × ×  

21 Pencarian dengan gaji × × ×  

22 Berbagai pilihan bahasa (Selain 
Bahasa Indonesia)  × ×  

23 Kebijakan Privasi   ×  

24 Pertanyaan Yang Umum  × × × 

25 Kemampuan untuk melamar secara 
online  × ×  

26 Komunitas Interface  ×  × 

http://infokerja.depnakertrans.go.id/
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No. Keterangan Karir.com Infokerja.depnakertrans.go.id 

Infokerja-
kaltim.com Rumahkerja.com 

27 Gaji  × × × 

28 Tunjangan  ×   

29 Informasi nilai-nilai budaya 
organisasi  ×  × 

30 Gambaran perusahaan     

31 Sejarah perusahaan     

32 Pernyataan misi × × × × 

33 Pelatihan × × × × 

34 Mengapa Bekerja di Sini  × × × 

35 Deskripsi Tempat Kerja × × × × 

36 Deskripsi Hari Kerja × × × × 

37 Deskripsi Pekerjaan     

38 Informasi Waktu Pemasangan     

39 Informasi Waktu Penutupan     

40 Informasi Kontak Perekrut     

41 Informasi berita negara  × ×  

42 Informasi Tips atau artikel  ×   

43 Kalender/Info JobFair  ×  × 

http://infokerja.depnakertrans.go.id/
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No. Keterangan Karir.com Infokerja.depnakertrans.go.id 

Infokerja-
kaltim.com Rumahkerja.com 

44 Testimonial pencari kerja dan 
pelamar kerja  × × × 

  Total fitur yang tersedia 38 19 27 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infokerja.depnakertrans.go.id/
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No. Keterangan Duniakarir.com jobloker.com Jobindo.com Carijob.com Klikkarir.com 

1 Warna Menarik      

2 Warna Tidak Mencolok Mata      

3 Lebih Dari Dua Warna Yang Menonjol      

4 Terdapat Gambar      

5 Animasi × × ×  × 

6 Audio/Video × × × × × 

7 Ukuran Teks Dapat Dibaca      

8 Gaya Penulisan Standard      

9 Format Teks Terorganisir Dengan Baik      

10 Membuat dan mengedit resume 
pengguna 

     

11 Melihat riwayat permohonan pengguna      

12 Menjalankan pencarian tersimpan 
pengguna 

×     

13 Melihat atau mengedit pekerjaan yang 
telah di simpan pengguna 

×     
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No. Keterangan Duniakarir.com jobloker.com Jobindo.com Carijob.com Klikkarir.com 

14 Merekomendasikan pekerjaan sesuai 
dengan resume pengguna 

 ×  ×  

15 Pencarian dengan lokasi atau wilayah      

16 Pencarian dengan Tingkat pekerjaan × ×    

17 Pencarian dengan bidang Industri      

18 Pencarian dengan fungsi pekerjaan ×  × × × 

19 Pencarian dengan tingkat pendidikan  × × ×  

20 Pencarian dengan pengalaman lamanya 
bekerja 

× × × × × 

21 Pencarian dengan gaji × ×  ×  

22 Berbagai pilihan bahasa (Selain Bahasa 
Indonesia) 

     

23 Kebijakan Privasi      

24 Pertanyaan Yang Umum   ×  × 

25 Kemampuan untuk melamar secara 
online 
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No. Keterangan Duniakarir.com jobloker.com Jobindo.com Carijob.com Klikkarir.com 

26 Komunitas Interface × × × × × 

27 Gaji  ×    

28 Tunjangan  ×    

29 Informasi nilai-nilai budaya organisasi ×  ×   

30 Gambaran perusahaan      

31 Sejarah perusahaan   ×   

32 Pernyataan misi × × × × × 

33 Pelatihan × × × ×  

34 Mengapa Bekerja di Sini × × ×   

35 Deskripsi Tempat Kerja × × ×  × 

36 Deskripsi Hari Kerja × × ×  × 

37 Deskripsi Pekerjaan      

38 Informasi Waktu Pemasangan  ×    
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No. Keterangan Duniakarir.com jobloker.com Jobindo.com Carijob.com Klikkarir.com 

39 Informasi Waktu Penutupan      

40 Informasi Kontak Perekrut      

41 Informasi berita negara      

42 Informasi Tips atau artikel      

43 Kalender/Info JobFair × ×   × 

44 Testimonial pencari kerja dan pelamar 
kerja 

× ×   × 

 Total fitur yang tersedia 27 26 30 35 33 
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No. Keterangan karirrakyat.com id.jobsdb.com carigawe.com Ggkarir.com jobstreet.co.id 

1 Warna Menarik    ×  

2 Warna Tidak Mencolok Mata    ×  

3 Lebih Dari Dua Warna Yang 
Menonjol 

     

4 Terdapat Gambar      

5 Animasi × × × × × 

6 Audio/Video × × × × × 

7 Ukuran Teks Dapat Dibaca      

8 Gaya Penulisan Standard      

9 Format Teks Terorganisir Dengan 
Baik 

   ×  

10 Membuat dan mengedit resume 
pengguna 

  × ×  

11 Melihat riwayat permohonan 
pengguna 

  × ×  

12 Menjalankan pencarian tersimpan 
pengguna 

  × ×  

13 Melihat atau mengedit pekerjaan 
yang telah di simpan pengguna 

  × ×  



39 
 

No. Keterangan karirrakyat.com id.jobsdb.com carigawe.com Ggkarir.com jobstreet.co.id 

14 Merekomendasikan pekerjaan sesuai 
dengan resume pengguna 

   ×  

15 Pencarian dengan lokasi atau wilayah      

16 Pencarian dengan Tingkat pekerjaan × ×    

17 Pencarian dengan bidang Industri  ×  × × 

18 Pencarian dengan fungsi pekerjaan      

19 Pencarian dengan tingkat pendidikan × × ×  × 

20 Pencarian dengan pengalaman 
lamanya bekerja 

× × × ×  

21 Pencarian dengan gaji × × × ×  

22 Berbagai pilihan bahasa (Selain 
Bahasa Indonesia) 

×     

23 Kebijakan Privasi   × ×  

24 Pertanyaan Yang Umum ×  ×   

25 Kemampuan untuk melamar secara 
online 

     

26 Komunitas Interface × × ×   



40 
 

No. Keterangan karirrakyat.com id.jobsdb.com carigawe.com Ggkarir.com jobstreet.co.id 

27 Gaji  ×  ×  

28 Tunjangan  ×  ×  

29 Informasi nilai-nilai budaya 
organisasi 

     

30 Gambaran perusahaan      

31 Sejarah perusahaan × ×    

32 Pernyataan misi × × × ×  

33 Pelatihan × ×  ×  

34 Mengapa Bekerja di Sini    ×  

35 Deskripsi Tempat Kerja  ×  ×  

36 Deskripsi Hari Kerja × ×  × × 

37 Deskripsi Pekerjaan  ×  × × 

38 Informasi Waktu Pemasangan      

39 Informasi Waktu Penutupan  ×    
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No. Keterangan karirrakyat.com id.jobsdb.com carigawe.com Ggkarir.com jobstreet.co.id 

40 Informasi Kontak Perekrut  ×    

41 Informasi berita negara ×  ×  × 

42 Informasi Tips atau artikel      

43 Kalender/Info JobFair ×  × ×  

44 Testimonial pencari kerja dan 
pelamar kerja 

× × ×   

 Total fitur yang tersedia 28 25 28 21 37 
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LAMPIRAN 2 

Hasil Ranking Fitur Website 

 

No. Fitur Website  Ranking fitur yang tidak banyak digunakan 
website perekrutan pihak ketiga 

1 Audio/Video 0 1 

2 Pernyataan misi 1 2 

3 Deskripsi Hari Kerja 2 3 

4 Animasi 3 4 

5 Pencarian dengan pengalaman lamanya bekerja 3 4 

6 Pelatihan 3 4 

7 Pencarian dengan gaji 4 5 

8 Deskripsi Tempat Kerja 4 5 

9 Testimonial pencari kerja dan pelamar kerja 5 6 

10 Pencarian dengan tingkat pendidikan 6 7 

11 Komunitas Interface 6 7 

12 Kalender/Info JobFair 6 7 
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No. Fitur Website  Ranking fitur yang tidak banyak digunakan 
website perekrutan pihak ketiga 

13 Mengapa Bekerja di Sini 7 8 

14 Pertanyaan Yang Umum 8 9 

15 Gaji 8 9 

16 Menjalankan pencarian tersimpan pengguna 9 10 

17 Melihat atau mengedit pekerjaan yang telah di simpan 
pengguna 9 10 

18 Pencarian dengan Tingkat pekerjaan 9 10 

19 Pencarian dengan fungsi pekerjaan 9 10 

20 Merekomendasikan pekerjaan sesuai dengan resume 
pengguna 10 11 

21 Kebijakan Privasi 10 11 

22 Informasi nilai-nilai budaya organisasi 10 11 

23 Pencarian dengan bidang Industri 11 12 

24 Kemampuan untuk melamar secara online 11 12 

25 Tunjangan 11 12 

26 Sejarah perusahaan 11 12 

27 Deskripsi Pekerjaan 11 12 
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No. Fitur Website  Ranking fitur yang tidak banyak digunakan 
website perekrutan pihak ketiga 

28 Berbagai pilihan bahasa (Selain Bahasa Indonesia) 11 12 

29 Membuat dan mengedit resume pengguna 12 13 

30 Melihat riwayat permohonan pengguna 12 13 

31 Warna Menarik 13 14 

32 Warna Tidak Mencolok Mata 13 14 

33 Format Teks Terorganisir Dengan Baik 13 14 

34 Pencarian dengan lokasi atau wilayah 13 14 

35 Informasi Waktu Pemasangan 13 14 

36 Informasi Waktu Penutupan 13 14 

37 Informasi Kontak Perekrut 13 14 

38 Informasi berita negara 13 14 

39 Informasi Tips atau artikel 13 14 

40 Lebih Dari Dua Warna Yang Menonjol 14 15 

41 Terdapat Gambar 14 15 

42 Ukuran Teks Dapat Dibaca 14 15 
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No. Fitur Website  Ranking fitur yang tidak banyak digunakan 
website perekrutan pihak ketiga 

43 Gaya Penulisan Standard 14 15 

44 Gambaran perusahaan 14 15 
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