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BAB I 

PENDAHULUAN 
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1.1 Latar Belakang 

Bangka Belitung merupakan Provinsi yang beribukota di Pangkalpinang 

yang diketahui masih dalam tahap berkembang di era globalisasi oleh karena itu, 

perkembangan Teknik Informasi perlu didukung Dalam hal ini peranan teknologi 

sangat penting digunakan untuk pengolahan data yang nantinya dapat 

menghasilkan informasi yang berkualitas dan transparan. Maka dari itu, sistem ini 

sangat diperlukan di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Pangkalpinang. 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang 

bergerak di bidang yang menangani tentang aspirasi masyarakat umum ataupun 

mengenai pemerintahan itu sendiri sehingga perlu didukungnya sumber daya 

manusia yang berkualitas, berinovasi, dan berkompeten yang dibutuhkan untuk 

melakukan aktivitas melayani aspirasi tersebut, memproses data agar dapat 

terrealisasikan sesuai kesepakatan bersama. 

Jika banyaknya sumber daya manusia yang tidak memiliki kriteria yang 

telah disebutkan dapat membuat kondisi yang kurang kondusif dalam melakukan 

pekerjaan tersebut. Pada saat aktivitas tertentu belum diselesaikan, banyaknya 

sumber daya manusia yang kurang efektif dalam bekerja dapat membuat 

pekerjaan tersebut tidak efisien untuk pekerjaan di lingkungan Kantor Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. 

Saat ini kantor tersebut mengalami kelebihan sumber daya manusia berupa 

Pegawai Harian Lepas (PHL). Pihak membutuhkan anggaran lebih untuk proses 

penggajian menyebabkan kurang diperlukan dalam suatu pekerjaan, sehingga para 

Pegawai Harian Lepas (PHL) tidak memliki pekerjaan yang dilakukan akibatnya 

dapat mengganggu aktifitas pegawai lain yang sedang melakukan pekerjaan. 

Penelitian yang terkait dengan Penyaringan Pekerja Harian Lepas dengan 

menggunakan merode profile matching, yang pertama dari penelitian
[20]

 Lilis 
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Sopianti, Nurdin Bahtiar tahun 2015. yang berjudul Students Major Determination 

Decision Support Systems using Profile Matching With SMS Gateway 

Implementation, yang kedua dari penelitian
[19]

 Arief Soma Darmawan pada tahun 

2012 yang berjudul Pemilihan Beasiswa Bagi Mahasiswa Stmik Widya Pratama 

Dengan Metode Profile Matching, dan yang ketiga dari penelitian 
[21]

 Muhammad 

Irfan Nashrullah, Gunawan Abdillah, Faiza Renaldi pada tahun 2016 yang 

berjudul Sistem Pendukung Keputusan Untuk Rekomendasi Promosi Jabatan 

Menggunakan Metode Profile Matching Dan Electre, yang keempat dari 

penelitian
[22]

 Andreas Handojo dan Djoni H.Setiabudi pada tahun 2014 yang 

berjudul Pembuatan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Untuk Proses 

Kenaikan Jabatan Dan Perencanaan Karir Pada Pt. X, menggunakan metode 

Profile Matching, yang kelima dari penelitian
[23]

 Ilman Fahma Dwijaya pada 

tahun 2014 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Pada 

Pt. Sysmex Menggunakan Metode Profile Matching.  

Untuk mengatasi kondisi di atas maka kantor itu membutuhkan suatu 

sitem yang terintegerasi berbasis Android yang dapat di akses melalui media 

Handphone yang terkoneksi intranet maupun internet. Maka itu penulis berfokus 

pada judul “APLIKASI PENYELEKSIAN PEKERJA HARIAN LEPAS 

(PHL) DI SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG 

MENGGUNAKAN ALGORITMA PROFILE MATCHING BERBASIS 

ANDROID”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti penulis dalam penulisan ini adalah :  

1. Bagaimana cara menerapkan metode Profile Matching untuk menentukan 

sumber daya manusia yang berkompeten? 

2. Bagaimana cara memudahkan Penyaringan PHL di Sekretariat DPRD 

Kota Pangkalpinang? 

3. Bagaimana cara mempercepat proses Penyaringan PHL yang tepat dan 

akurat? 
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4. Bagaimana cara PHL mengetahui hasil Penyaringan secara cepat dan 

transparan? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat pada penelitian ini adalah : 

1. Menerapkan metode Profile Matching pada aplikasi untuk menentukan 

sumber daya manusia yang berkompeten. 

2. Memudahkan Penyaringan PHL di Sekretariat DPRD Kota 

Pangkalpinang. 

3. Mempercepat proses Penyaringan  PHL yang tepat dan akurat. 

4. Mengetahui hasil Penyaringan secara cepat dan transparan. 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metodologi 

penelitian antara lain sebagai berikut : 

1. Model pengembangan sistem 

Dalam model pengembangan sistem penulis menggunakan Model 

Waterfall yang dimana memiliki beberapa proses yaitu analisa, design, 

Coding dan testing, Penerapan dan Pemeliharaan. 

2. Motode pengembangan sistem  

Penulis menggunakan Metode Object Oriented Programming (OOP) dan 

metode Profile Matching. 

3. Alat bantu pengembangan sistem 

Tool yang digunakan dalam pengebangan sistem pada penelitian ini adalah 

Unified Modelling Languange (UML). 

1.5 Batasan Masalah 

Agar lebih mengarah pada pembahasan maka penulis merumuskan 

masalah pada penelitian ini yaitu :   

1. Aplikasi hanya dignakan pada Smartphone  berbasis Android yang 

memiliki sistem operasi Android 2.2 Froyo sampai android versi 

terupdate. 
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2. Aplikasi hanya digunakan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang untuk Penyaringan Perkerja Harian 

Lepas (PHL). 

3. Metode yang diterapkan yaitu Metode Profile Matching. 

4. Kriteria dan bobot digunakan berdasarkan Bagian Kepegawaian. 

5. Perhitungan Metode Profile Matching terletak pada webserver. 

6. Fasilitasi yang disediakan pada aplikasi android ini meliputi Daftar, 

Panduan, Masuk, Login, Input Biodata, Input Persyaratan, lihat 

Pengumuman dan keluar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulisan yang terstruktur dan sistematis, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan penulisan dalam pelaporan ini. Adapun sistemtika 

penulisan penelitian ini sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan  

Dalam bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan maanfaat penelitian, metodologi penelitian, batasan 

masalah dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini berisikan tinjauan pustaka dari beberapa ahli, tinjauan ini 

berupa defenisi atau penjabaran yang berkaitan dengan judul, dan mendasari 

pembahasan yang akan dilakukan secara rinci. Landasan teori juga berupa 

model dan masalah yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini membahas metodologi yang digunakan dalam membangun 

aplikasi yang terdiri dari metode pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian dalam pengembangan perangkat lunak dan alat bantu pengembangan 

sistem. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini membahas mengenai analisa pada sistem yang berjalan di 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang, analisa 
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sistem usulan yaitu aplikasi yang akan dibangun, perancangan aplikasi yang 

akan dibangun, Coding metode Profile Matching, dan implementasi, kemudian, 

dilanjutkan dengan tahapan pengujian yang memberikan gambaran mengenai 

keberhasilan aplikasi yang telah dibuat. 

Bab V Penutup 

Dalam bab ini akan mejelaskan kesimpulan dan saran mengenai aplikasi 

yang dikembangkan untuk keperluan pengembangan lebih lanjut. 

 

 


