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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang pekerjaan telah menjadi bagian yang sangat penting 

dalam hidup manusia (Soedijarto, 1990). Setiap orang memerlukan suatu 

pekerjaan atau aktivitas yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih baik. 

Chandra (2014) mengatakan, setiap orang bekerja dikarenakan berbagai macam 

alasan atau tujuan. Alasan atau tujuan paling mendasar adalah untuk mencari 

penghasilan, yaitu mendapatkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk bisa 

terus hidup, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk mendapatkan 

semua itu dibutuhkan biaya dan orang perlu bekerja untuk dapat membayar biaya 

tersebut.  

Berdasarkan data BPS Indonesia tahun 2016 yang menyatakan jumlah 

pengangguran di Indonesia pada 2016 dinilai mencapai titik terendah sejak 1998. 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pengangguran pada 2016 

mencapai 5,5 persen atau sekitar 7,02 juta orang, lebih rendah dibanding 2015 

yakni sebesar 5,81 atau setara dengan 7,45 juta orang (Tempo, 2016). 

Berdasarkan data tersebut, sistem rekomendasi ini dirancang dengan harapan 

masyarakat dapat lebih mudah untuk menemukan lowongan pekerjaan dan bisa 

mengurangi angka pengangguran yang ada. 

 Pekerjaan yang akan dipilih atau dimiliki harus merupakan pekerjaan yang 

cocok dan sesuai untuk dijalani (Wirjanto, 1989). Menurut Pratiwi (2012),  

pemilihan pekerjaan yang tepat dapat menentukan sukses atau tidaknya dalam 

pekerjaan tersebut. Selain itu pemilihan pekerjaan dapat mempengaruhi seluruh 
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aspek kehidupan yang dimiliki seseorang. Salah satu solusi untuk mencari 

pekerjaan adalah dengan menggunakan teknologi. 

Teknologi telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena 

dorongan untuk hidup yang lebih  nyaman, lebih makmur dan lebih sejahtera 

(Alisjahbana, 1980). Teknologi merupakan suatu bentuk proses yang 

meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan tersebut dapat menggunakan 

atau menghasilkan produk tertentu. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari

produk lain yang telah ada. Lebih lanjut disebutkan pula bahwa teknologi 

merupakan suatu bagian dari sebuah integral yang terdapat di dalam suatu sistem 

tertentu (Miarso, 2007). Penerapan teknologi sudah banyak pada segala hal, antara 

lain dalam teknologi informasi. Pada 1996, Haag dan Keen mendefinisikan 

teknologi informasi sebagai seperangkat alat yang membantu untuk bekerja 

dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan 

pemrosesan informasi. Dalam hal ini, Teknologi Informasi dianggap alat yang 

digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan informasi. Pengolahan 

informasi yang dihasilkan diproses menggunakan alat-alat tersebut. Alat-alat ini 

adalah komputer beserta software-software pendukungnya. 

Penelitian tentang sistem rekomendasi lowongan kerja sudah pernah 

dilakukan sebelumnya oleh Pramudika (2015) dalam karyanya yang berjudul 

“Sistem Rekomendasi Tempat Kerja Praktek Universitas Dian Nuswantoro 

Dengan Metode Profile Matching” dan juga oleh Darmastuti (2013) dalam 

karyanya yang berjudul “Implementasi Metode Simple Additive Weighting 

Dalam Sistem Informasi Lowongan Kerja Berbasis Web Untuk Rekomendasi 

Pencari Kerja Terbaik”. Pada penelitian sebelumnya, variabel yang digunakan 
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sebagai perhitungan algoritma untuk memberikan hasil rekomendasi adalah data 

diri pengguna. Aplikasi sistem rekomendasi juga telah ada di situs internet, seperti 

JobDB atau Glassdoor. Pada web tersebut, penampilan lowongan pekerjaan 

dilakukan berdasarkan urutan lowongan pekerjaan yang terbaru, lowongan 

pekerjaan yang paling baru tersedia akan ditampilkan pada daftar teratas, dan akan 

disusul dengan lowongan pekerjaan terbaru berikutnya. 

Metode SAW sesuai untuk proses pengambilan keputusan atau 

rekomendasi karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian 

dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi aternatif terbaik 

dari sejumlah alternatif terbaik (Eniyati, 2011). Metode SAW telah diterapkan 

dalam penelitian sebelumnya oleh Dhuto (2013) dalam karyanya yang berjudul 

“Penerapan Metode Simple Additive Weighting dalam Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Tablet”. Pada penelitian tersebut metode SAW berhasil 

melakukan perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang ada untuk memberikan 

hasil output yang sesuai dengan perbandingannya. Oleh karena itu, dibutuhkan 

suatu sistem yang dapat memberikan rekomendasi lowongan pekerjaan dengan 

menggunakan algoritma SAW. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 

merancang dan membangun aplikasi sistem rekomendasi lowongan kerja dengan 

metode Simple Additive Weighting berbasis web ? 
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1.3 Batasan Masalah 

 Terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini. Batasan masalah 

tersebut didefinisikan sebagai berikut. 

a. Aplikasi rekomendasi lowongan kerja hanya menampilkan daftar lowongan 

kerja di Indonesia yang terdapat pada Glassdoor API. 

b. Variabel yang digunakan untuk perbandingan dengan metode SAW dalam 

sistem ini adalah variabel yang disediakan oleh Glassdoor, yaitu company 

rating, culture and values rating, senior leadership rating, compensation and 

benefit rating, carrier opportunities rating, work life balance rating, dan 

rekomen. 

c. Aplikasi rekomendasi lowongan kerja akan melakukan pengurutan lowongan 

pekerjaan berdasarkan perhitungan pada data perusahaan yang menjadi 

variabel pada perhitungan algoritma. 

d. User dapat melakukan pencarian dengan memasukkan input pada kriteria yang 

disediakan. Kriteria yang disediakan adalah kota lokasi perusahaan dan 

kategori pekerjaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah merancang dan 

membangun aplikasi sistem rekomendasi lowongan kerja dengan metode Simple 

Additive Weighting berbasis web. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari perancangan dan pembangunan sistem rekomendasi 

lowongan kerja dengan metode Simple Additive Weighting berbasis web dalam 
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penelitian ini adalah untuk mempermudah pengguna aplikasi dalam menemukan 

lowongan pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan melakukan perbandingan 

terhadap sejumlah data tertentu, serta untuk memberikan daftar lowongan kerja 

yang ada beserta dengan informasi lowongan kerja yang bersangkutan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyajian laporan skripsi ini 

adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan penelitian, metode penelitan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan teori-teori dan konsep dasar yang mendukung 

penelitan terkait permasalahan yang dibahas, meliputi Sistem 

Rekomendasi, Simple Additive Weighting, Glassdoor, Kuesioner, Metode 

Pengambilan Sampel, Teori Doll dan Torkzadeh, Skala Likert, dan 

Cronbach Alpha. 

BAB III METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

 Bab ini menjelaskan metode penelitian dan rancangan dari aplikasi yang 

dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

 Bab ini berisi implementasi sistem dan juga hasil uji coba pada sistem 

yang dibangun. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi simpulan keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan, 

sebagai jawaban atas tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I, dan 

saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 
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