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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Seiring dengan era globalisasi teknologi saat ini, teknologi komputer dan 

internet yang terus berkembang selalu memberi kemudahaan dalam segala hal 

termasuk dalam proses rekrutmen. Saat ini dengan canggihnya teknologi, e-

rekrutmen telah menjadi tren bagi pencari pekerjaan (job seekers) maupun 

perusahaan yang mencari tenaga kerja. Sistem rekrutmen ini memanfaatkan 

internet sehingga jarak dan waktu tidak menjadi halangan dalam proses 

rekrutmen. Para pencari kerja dapat mengakses situs pencarian kerja dan melamar 

melalui situs tersebut selama 24 jam dan dimanapun mereka berada. Perekrutan 

tenaga kerja dilakukan dengan cara membuka lowongan di situs perusahaan atau 

melalui situs pencarian kerja 

Setiap perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja yang handal dan mampu 

bekerja sama team untuk mengembangkan perusahaan lebih maju lagi. Saat ini 

calon karyawan masih datang langsung keperusahaan untuk penyeleksian berkas 

terlebih dahulu dan juga ada yang mengirim surat lamaran melalui jasa 

pengiriman pos serta email maka dinilai terlalu rumit dan membutuhkan banyak 

waktu dalam prosedur pelaksanaannya, dampaknya akan ada banyak kertas (surat 

lamaran ) yang menumpuk. Kemudian dalam proses penyeleksiannya perusahaan 

kepada calon karyawan sangat tidak akurat dan sering terjadi kesalahan atau 

penyesalan dalam pemilihan sehingga ada calon karyawan yang tidak memenuhi 

standar lolos proses seleksi. Kesalahan dalam memilih karyawan sangatlah besar 

dampaknya bagi perusahaan karena berpengaruh langsung pada produktivitas dan 

kinerja finansial perusahaan. Maka diperlukan sebuah program rekrutmen 

karyawan berbasiskan web untuk memudahkan proses rekrutmen, baik untuk 

pelamar maupun perusahaan. Setiap data tentang calon karyawan, informasi 

lowongan pekerjaan, dan surat lamaran akan disimpan pada sebuah basis data 

yang terintegrasi dan dapat ditampilan secara akurat dengan aplikasi berbasis web 

tersebut. Selain itu perusahaan dapat memudahkan dalam memilih karyawan yang 



 

2 

 

sesuai kebutuhan dan kriteria perusahaan dengan menggunakan metode Weighted 

Product (WP), harapannya agar perusahaan mendapatkan karyawan yang sesuai 

pada saat penempatan.  

Dari uraian permasalahan diatas, maka dibutuhkan suatu sistem e-recruitment 

dengan metode Weight Product (WP) agar  perusahaan mempunyai bobot  

karyawan yang tetap untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan dan 

menjadikan seleksi penerimaan karyawan menjadi lebih teliti. Oleh sebab itu, 

penulis tertarik untuk membuat laporan skripsi tentang “PENERAPAN 

ALGORITMA WEIGHTED PRODUCT (WP) PADA SISTEM E-

RECRUITMENT” 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, 

yaitu penelitian Eka W Fridayanthie, Nanda Khoirurrizky, Tri Santoso tahun 2019 

yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik 

Menggunakan Metode Weighted Product[1]. Penelitian Aliy Hafiz, Muhammad 

Ma’mur tahun 2018 berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan 

Terbaik Dengan Pendekatan Weighted Product[2]. Penelitian Erna Ningsih, 

Dedih, Supriyadi tahun 2017 berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan 

Peluang Usaha Makanan Yang Tepat Menggunakan Weighted Product (WP) 

Berbasis Web[3]. Penelitian Tiya Noviyanti tahun 2019 berjudul Sistem 

Penunjang Keputusan Dalam Penerimaan Beasiswa Ppa Menggunakan Metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP)[4]. Penelitian Dyah Aprilliani, Slamet 

Wiyono, Septian Mahardhika tahun 2018 berjudul Penerapan Metode Weighted 

Product Untuk Sistem Pendukung Keputusan Penerima Beasiswa Politeknik 

Harapan Bersama Tegal[5] 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan, diantaranya : 

1. Bagaimana menentukan kriteria yang tepat dan menentukan calon 

karyawan yang layak karyawan terbaik dengan sistem E-Recruitment 

menggunakan Metode Weighted Product (WP). 

2. Bagaimana Penerapan Sistem E-Recruitment menggunakan Metode 

Weighted Product ? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sistem E-Recruitment ini berbasiskan web 

2. Pada pemilihan calon karyawan baru di perusahaan menggunakan metode 

Weighted Product (WP) dengan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL. 

 

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Adapun Tujuan dan Manfaat dalam penelitian ini yaitu : 

1. Tujuannya membangun sistem E-Recruitment dengan menggunakan 

metode Weighted Product (WP) adalah Membantu Perusahaan dalam 

menentukan calon karyawan sesuai dengan kualifikasi atau kriteria yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan 

2. Membantu perusahaan dalam menentukan karyawan terbaik sehingga 

lebih objektifitas dan tidak membutuhkan waktu lama serta akurat dalam 

menghasilkan karyawan terbaik. 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memahami lebih jelas laporan ini, maka materi-materi yang tertera 

pada Laporan Skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil 

dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan ilmu atau masalah 

yang diteliti, tools dan software, serta tabel rangkuman penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari 3 bagian utama yaitu model pengembangan perangkat 

lunak, metode pengembangan perangkat lunak, tools (alat bantu dalam 

analisis dan merancang aplikasi) dan Algoritma yang terkait. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan antara lain: analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem, dan 

perancangan sistem. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat mengemukakan 

kembali masalah penelitian (mampu menjawab pertanyaan dalam rumusan 

masalah), menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya menarik 

kesimpulan apakah hasil yang didapat layak untuk digunakan. 

 


