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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seleksi pengangangkatan karyawan merupakan sebuah agenda yang 

dilakukan oleh perusahaan dimana usaha pengembangan karir bagi seorang 

pegawai kontrak yang telah dijalaninya selama masa perjanjian kontrak. Seleksi 

pengangkatan calon karyawan tetap dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu 

dan pada periode pelaksanaannya berhak mengajukan pegawai yang memiliki 

potensi dan prestasi yang berhak mendapat kesempatan untuk menjadi karyawan 

tetap. Proses seleksi pengangkatan karyawan dilakukan  dengan cara menghitung 

nilai atau melakukan perhitungan nilai sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan oleh perusahaan pada calon karyawan. Kriteria yang digunakan setiap 

karyawan apakah seorang pegawai layak atau tidak untuk menjadi karyawan tetap 

adalah kemampuan, sikap kerja dan perilaku.   

Pengangkatan karyawan tetap dari pegawai kontrak dalam perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perencanaan karir 

pegawai dan juga merupakan cara agar pegawai semakin giat dalam bekerja. 

Karyawan tetap dalam suatu perusahaan harus memiliki  kriteria yang sudah 

ditentukan oleh perusahaan atau harus memenuhi beberapa kriteria yang 

ditentukan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya sering terjadi masalah dalam  

menentukan karyawan yang cocok diangkat menjadi karyawan tetap dalam 

perusahaan ini, PT. Bumi Lingga Periwi memiliki banyak pegawai kontrak yang 

diangkap sudah cocok untuk di jadikan karyawan tetap. Karena banyaknya 

pegawai yang siap untuk dijadikan karyawan tetap maka pihak perusahaan akan 

mengalami kesulitan dalam melakukan perhitungan nilai kriteria pegawai untuk 

menetukan calon karyawan yang layak untuk dijadikan karyawan tetap. 

Proses pengambilan keputusan untuk menentukan pegawai yang cocok 

dijadikan sebagai karyawan tetap dalam perusahaan ini memiliki banyak 

perhitugan kriteria dalam menentuan pegawai yang layak. Karena perhitungan 

kriteria ini tidak mudah maka akan mengalami kesulitan jika dilakukan oleh 
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kepala bagian. Oleh karena itu perlu dibuatkan suatu sistem yang dapat membantu 

melakukan perhitungan nilai kriteria pegawai yang menghasilkan output berupa 

rekomendasi calon pegawai yang akan dijadikan karyawan tetap di PT. Bumi 

Lingga Pertiwi.  

Dari permasalahan rekomendasi mitra provider dengan berbagai macam 

penilaian kerja dalam memberikan keputusan sesuai dengan kebutuhan dari 

karyawan, maka dilakukan penelitian  skripsi yang berjudul “ Sistem Pendukung 

keputusan seleksi pengangkatan karyawan tetap dari tenaga kontrak Di. PT Bumi 

Lingga Pertiwi METODE PROFILE MATCHING. Dengan  sistem  yang dibuat 

dalam merekomendasikan mitra provider berdasarkan data yang diambil dari 

pihak perusahaan dengan menggunakan bobot kepentingan sesuai dengan 

kebutuhan secara cepat dan efektif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Permasalahan yang ingin dihadapi dalam masalah ini adalah 

“ Bagaimana cara menentukan Pengangkatan karyawan tetap pada PT Bumi 

Lingga Pertiwi dengan METODE PROFILE MATCHING ?.  

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membantu menyeleksi   

Pengangkatan karyawan tetap pada PT Bumi Lingga Pertiwi METODE PROFILE 

MATCHING. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian skripsi adalah untuk membantu pihak perusahaan 

dalam hal ini PT. Bumi Lingga Pertiwi dalam mengambil keputusan untuk 

menentukan siapa yang layak diangkat menjadi karyawan tetap dengan melihat 

nilai dari beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Data pegawai yang digunakan sebagai uji coba adalah daftar calon 

pegawai tetap pada bagian proyek GKB di PT. Bumi Lingga Pertiwi. 

2. Variable yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Kemampuan 

(Skill bidang kerja, kensentrasi, sistematika berpikir, imajinasi 

kreatif), Sikap Kerja (Komitmen, tanggung jawab, ketelitian, 

semangat kerja), dan prilaku (kedisiplinan, kejujuran, ketenangan, dan 

kehati-hatian.) 

3. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Profile Matching. 

4. Output yang dihasilkan berupa rekomendasi pegawai kontrak yang 

layak menjadi karyawan tetap. 

5. Sistem pendukung keputusan ini hanya sebagai alat bantu bagi pihak 

perusahaan dalam menentukan calon karyawan tetap di PT. Bumi 

Lingga Pertiwi. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi Pustaka 

Penulis mempelajari melalui berbagai pustaka dalam perancangan 

sebuah sistem, pemberian solusi dan pengolahan data. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap pihak perusahaan PT Bumi Lingga 

Pertiwi untuk mendapatkan informasi. 

c. Pengumpulan Data 

d. Dalam proses pengumpulan data ini meliputi studi pustaka tentang 

konsep dan teori dari Metode Profile Matching. dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, serta melakukan 

observasi untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 

e. Perancangan dan Pembuatan Perangkat Lunak 

Proses yang terjadi adalah proses perancangan sistem penentuan 

pengangkatan pekerja tetap di PT Bumi Lingga Pertiwi dengan 

metode Profile Matching, yaitu mulai dari proses pemasukan data 
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sample dari data pegawai kontrak untuk kemudian akan 

diimplementasikan kedalam sebuah aplikasi yang menggunakan 

bahasa pemrograman PHP. 

f. Pengujian dan Analisa 

Proses pengujian dan analisa terhadap kevalidan dari perangkat lunak 

yang dihasilkan untuk menhindari kesalahan-kesalahan yang 

diakibatkan oleh kesalahan procedure dan bukan karena human error. 

g. Penulisan Laporan 

Pada tahap ini akan dilakukan penyusunan laporan yang menjelaskan 

dasar teori dan metode yang digunakan dalam menyelesaikan tugas 

akhir, serta hasil dari implementasi aplikasi perangkat lunak yang 

telah dibuat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini disajikan beberapa kelompok 

uraian dan pembahasan yang tersusun dalam suatu sistematika penulisan yang 

bertujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud dan tujuan penelitian 

ini. 

BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas tentang teori-teori pendukung yang berkaitan dalam proses 

perancangan, pembuatan, implementasi dan pengujian sistem. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang tahap-tahap dalam proses perancangan dan pembuatan sistem. 

Di bab ini akan dibahas mengenai kebutuhan sistem (input & output), Diagram 

konteks sistem, Diagram arus data, dan juga struktur table yang akan digunakan 

untuk tahapan implementasi sistem. 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Implementasi sistem meliputi coding yang digunakan serta tampilan antar muka 

yang dihasilkan sebagai pendukung sistem. Sedangkan tahap pengujian sistem 

akan membahas mengenai pengujian akan kevalidan dan kesesuaian sistem. 

BAB V : PENUTUP 

Memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

LAMPIRAN 

 

 


