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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Untuk mengadakan sebuah kegiatan biasanya di perlukan sebuah 

rancangan kerja atau proposal. Hal ini nantinya akan di serahkan kepada pihak yang 

mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan acara tersebut. Proposal ini 

nantinya akan di jadikan tolak ukur kelayakan dari kegiatan yang akan di 

selenggarakan.  

Dalam proses penyerahan dan perizinan suatu proposal tentunya ada suatu 

alur dan sistem yang harus di jalankan. Biasanya di mulai dari pemeriksaan 

kelengkapan dari proposal tersebut hingga kelayakan penyelenggaraan acara atau 

pekerjaan yang akan di lakukan nantinya sesuai dengan proposal yang di berikan. 

Di antara alur yang ada tentunya terdapat suatu masalah apabila terdapat banyak 

proposal yang harus di periksa dalam waktu yang dekat. 

Masalah-masalah yang akan ditimbulkan diantaranya adalah 

keterlambatan proses di dalam pemeriksaan proposal oleh pihak yang bertugas 

memeriksakan apakah proposal tersebut layak atau tidak. Untuk menyelesaikan 

masalah ini di perlukan suatu sistem yang dapat menentukan prioritas pengerjaan 

pemeriksaan proposal yang berfungsi agar proses pemeriksaan bisa di selesaikan 

tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan proposal. 

Dengan melihat permasalahan yang ada maka penulis memutuskan untuk 

membuat suatu karya ilmiah yang berjudul “Analisis dan Pengembangan 
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Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Proposal 

Kegiatan dengan Menggunakan Metode Profile Matching”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, 

dapat di uraikan beberapa rumusan masalah yang berkaitan dengan Analisis dan 

Pengembangan Aplikasi Sistem Pendukung keputusan Penentuan Prioritas 

Proposal Kegiatan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengembangkan suatu sistem pendukung keputusan 

penentuan prioritas proposal? 

2. Bagaimana sistem dapat mempermudah dan membantu pengambilan 

keputusan penentuan prioritas proposal kegiatan yang akan di proses 

terlebih dahulu?   

3. Bagimana Memadukan metode profile matching untuk mendapatkan 

prioritas proposal kegiatan yang tepat. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah di buat agar penulis bisa terfokus pada tujuan penelitian 

dan tidak keluar jalur dari pembahasan yang sudah di tetapkan. Maka untuk tujuan 

tersebut penulis menguraikan beberapa batasan masalah yang sudah di sesuaikan 

dengan penelitian yang akan di kerjakan yaitu sebagai berikut: 

1. Sistem pendukung keputusan ini hanya di gunakan sebagai alat bantu 

pengguna dalam mengambil suatu keputusan prioritas proposal 

berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh pengguna. 
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2. Sistem pendukung keputusan ini hanya mengkalkulasikan kriteria-

kriteria yang ditentukan oleh pengguna. 

3. Sistem pendukung keputusan ini tidak mencakup kalkulasi dana yang 

ditetapkan per proposal dan pencatatan secara detail tentang proyek 

atau kegiatan yang ada di dalam proposal. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian yang akan di kerjakan: 

1. Menganalisis dan mengembangkan sistem pendukung keputusan 

penentuan prioritas dalam pemeriksaan dan proses proposal kegiatan 

dengan menggunakan metode Profile Matching. 

2. Mempermudah instansi di dalam proses pemeriksaan proposal. 

3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja terhadap sistem yang baru. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Di dalam penelitian yang di jalankan terdapat manfaat yang dapat di ambil 

dan di bagi menjadi tiga manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa 

1 Mengaplikasikan ilmu yang sudah di dapatkan selama masa 

perkuliahan. 

2 Memahami bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan 

yang baik dan benar. 

3 Memahami cara kerja metode profile matching. 
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1.5.2 Manfaat Bagi Akademik 

1 Membantu meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi terutama di bidang sistem pendukung keputusan. 

2 Dengan penerbitan jurnal secara bertahap dan rutin dapat membantu 

di dalam akreditasi universitas, program studi, dan jurnal ilmiah. 

1.5.3 Manfaat Bagi Masyarakat 

1 Memperluas ilmu pengetahuan tentang teori dan kajian ilmiah yang 

telah di bahas berdasarkan teori yang benar dan telah di uji. 

2 Menjadi  referensi dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan merinci pada 

penulisan laporan penelitian ini, maka penulisan dibagi secara sistematis yang 

terdiri dari beberapa bagian yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB I LANDASAN TEORITIS 

Bab ini berisi kerangka teoritis yang dijadikan landasan dari penelitian 

ini, model yang digunakan dalam penelitian serta perumusan hipotesis-

hipotesis. 

BAB II METODOLOGI PENELITIAN 
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Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk 

pemecahan masalah, meliputi rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta metode 

analisis data. 

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang dikumpulkan, yang terdiri 

dari statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji kualitas data yang meliputi 

uji validitas dan uji reliabilitas serta pengujian hipotesis. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 


