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BAB II  

Landasan Teori 
 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian pendukung keputusan dengan menggunakan metode Profile 

Matching sebelumnya sudah banyak di lakukan dan di implementasikan.  Salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan, H. A., Purba, R. B., & 

Siahaan, A. P. U. (2016), dimana mereka meneliti tentang Productivity Assessment 

dengan menggunakan metode profile matching.  

Didalam penelitian tersebut digunakan tiga aspek utama dan beberapa sub 

aspek untuk menjadi perhitungan pada perhitungan Profile Matching. setelah 

menemukan core factor dan secondary factor dari tiap aspek, di gunakan 

perhitungan nilai rata-rata rasio untuk mendapatkan nilai rata-rata dari core factor 

dan secondary factor. Nilai dari pembagian rata-rata rasio yang di gunakan bisa di 

ubah sesuai dengan keinginan pengguna. Setelah di dapatkan nilai rata-rata rasio  

dari core factor dan secondary factor tiap aspek utama, di lakukan perhitungan 

terakhir untuk menentukan nilai dari tiap subjek dengan menggunakan nilai rasio 

yang di tentukan kembali oleh pengguna sehingga di dapatkan hasil akhir untuk 

ranking subject.  

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa profile matching bisa di 

padukan dengan menggunakan nilai rata-rata rasio. Dengan menggunakan profile 

matching juga executive perusahaan mampu untuk memutuskan karyawan yang 

berharga bagi perusahaan dan tidak berharga sesuai dengan kemampuan karyawan 
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tersebut dengan menggunakan performance, motivation, dan job training sebagai 

indikator. 

Dalam penelitian yang dibuat oleh Muhaimin, F., A., Widians, J., A., & 

Cahyono, B., (2018) dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Obyek 

Wisata di Kota Balikpapan Menggunakan Metode Profile Matching” dalam 

penelitian ini dibahas mengenai sistem pendukung keputusan untuk memberikan 

hasil berupa prioritas dari obyek wisata yang paling sesuai bagi wisatawan. Sistem 

ini juga mengacu pada skala bobot yang dimiliki oleh tiap wisatawan dalam 

pemilihan obyek dan juga terdapat nilai profile pada setiap obyek berupa faktor 

biaya, fasilitas dari obyek, jenis dari obyek, dan jarak pada obyek wisata.    

Penelitian lainnya yaitu yang telah dilakukan oleh Darniyati, R., Artha, E., 

U., & Setyawan, A. (2018) berjudul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemain 

Pada Cabang Olahraga Futsal Dengan Metode Profile Matching” Sistem ini 

mengimplementasikan metode profile matching dengan uji kemampuan pada tiap 

individu dengan melihat posisi pemain berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya. Kriteria yang diterapkan adalah kekuatan, daya tahan, kecepatan, 

control, kelenturan,  passing, chipping, shoting dan dribbling. Presentase penilaian 

memiliki core factor dan secondary factor dengan bobot yaitu 60% dan 40%. 

Dilanjutkan dengan perhitungan nilai total serta perangkingan. Dengan 

menggunakan metode profile matching peneliti berharap pelatih dapat menyeleksi 

pemain futsal dengan kriteria yang telah ditentukan dan mendapatkan hasil seleksi 

pemain dalam tim inti club yang dapat dilihat pada nilai rangking tiap tiap pemain.    
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Profile Matching juga di terapkan dalam penelitian Christie, J (2018) 

terhadap suatu keputusan yaitu dalam pemilihan penyedia jasa untuk pengguna jasa 

yang mana jasa yang diterapkan yaitu jasa pembuatan aplikasi atau software.  Hal 

yang pertama dilakukan yaitu menentukan tiap kriteria yang nantinya akan dinilai 

dalam pemetaan GAP kompetensi untuk penyedia jasa, dalam menentukan aspek-

aspek yang digunakan untuk memproses nilai bagi para penyedia jasa. Nilai para 

penyedia jasa selanjutnya akan diubah berdasarkan oleh pemetaan GAP kompetensi 

dari penyedia jasa. Dua parameter yang penting di dalam metode ini yaitu faktor 

inti dan faktor sekunder yang akan diubah nilainya menjadi persentase lalu 

menghasilkan keputusan akhir yaitu sebagai penentu data yang mendekati target 

yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini juga menyortir urutan ranking dan 

menjadi lebih efisien dan dapat lebih mudah dalam menemukan hasil penyedia jasa 

terbaik.  

Penelitian mengenai metode profile matching juga dilakukan oleh B.A 

Herlambang, F.M Dewanto, A.T Harjanta ,V.A.V Setyawati (2018) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Implementasi Dari Metode Profile Matching Dalam 

Sistem Penilaian Gizi Remaja Berbasis Penggunaan Aplikasi Mobile Untuk 

Mengetahui Masalah Sedini Mungkin”. Aplikasi seluler untuk penggunaan 

kesehatan sangatlah penting, dalam penelitian ini menggunakan metode Profile 

Matching untuk kesehatan gizi remaja, aspek penilaian untuk status gizi dalam 

penelitian ini yaitu aspek fisik (BMI/A dan Aktivitas Fisik) 70% dan Non-Fisik 

(Aspek Makan & Sosiologi, ekonomi) 30%. Core Factor adalah Kategori BMI dan 

Frekuensi Makan. lalu faktor sekunder yaitu pola makan dan sosial  serta ekonomi. 
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Hasil penerapan aplikasi berbentuk proses pemeringkatan status Nutrisi pada 

Remaja.  

Penelitian lainnya yang menerapkan metode Profile Matching yaitu yang 

dilakukan oleh Cucus, A & Endra, Y., R. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Implementasi Algortima Profile Matching Untuk Diagnosa Rabies Pada Anjing” 

Binatang peliharaan ini rentan terkena penyakit rabies dan kurangnya pengetahuan 

pemilik untuk mengetahui gejala dari penyakit akan berdampak buruk untuk 

pemilik serta peliharaannya. Penelitian ini dibangun oleh pakar dengan metode 

profile matching dalam menentukan presentse rabies pada binatang anjing melalui 

gejala yang telah dipilih. Sistem ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui 

seberapa besar presentasi peliharaannya terjangkit oleh penyakit rabies.   

Selain itu profile matching juga sudah pernah di implementasikan oleh 

Faizal E. (2014) di dalam penelitiannya dengan mengimplementasikan Metode 

tersebut di dalam penentuan penerimaan usulan penelitian internal dosen STMIK 

El Rahma. Di dalam penelitiannya di gunakan lima aspek kriteria yaitu abstrak, 

pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kesesuaian anggaran dan jadwal penelitian 

sebagai indicator penilaian dan perhitungan. Di dalam penelitian tersebut hanya 

berfokus pada isi dari proposal. Penggunaan sistem pendukung keputusan ini 

mampu meningkatkan penilai proposal sehingga lebih bersifat profesional di dalam 

penilaiannya. 

Selain dua penelitian di atas juga terdapat penelitian lainnya salah satunya 

adalah penelitian milik Afijal, M. I., & Najmuddin, I. (2014) yang menuangkan 

sistem pendukung keputusan profile matching kedalam penentuan penerima 
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bantuan rumah miskin. Penelitian tersebut bertujuan untuk menentukan keluarga 

yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan perbaikan rumah  dari yayasan 

Baitul Mal di Beurean. Penilaian di lakukan dengan menentukan beberapa kriteria 

untuk digunakan sebagai perhitungan gap.  

Dengan menggunakan sistem pendukung keputusan untuk menentukan 

penerima bantuan rumah miskin tersebut. Penentuan keputusan dapat di lakukan 

secara cepat dan akurat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Baitul Mal.  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Abdul Kadir (2014) dikatakan sistem informasi apabila 

mencakup sejumlah komponen yaitu manusia, komputer, teknologi informasi, dan 

prosedur kerja yang di dalamnya terdpat proses dimana data diubah menjadi 

informasi  yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Yakub dalam jurnal milik Susila C., B., Triyono, R., A, yang 

berjudul “Sistem Informasi Nilai Mahasiswa Berbasis SMS Gateway Pada 

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muhammadiyah Pacitan”. Pengertian 

Sistem Informasi merupakan suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi 

informasi dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis dan 

menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan  

 

 



11 
 

 

 

Universitas Internasional  Batam 

 
Muhlifain Firgana, Analisis dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas 
Proposal Kegiatan dengan Menggunakan Metode Profile Matching, 2018 
UIB Repository@2018 

2.2.2 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan 

Menurut Daihani pada jurnal milik Faizal E. (2014) yang berjudul 

“Implementasi Metode Profile Matching untuk Penentuan Penerimaan Usulan 

Penelitian Internal Dosen STMIK EL Rahma” pada 2014, sistem pendukung 

keputusan adalah suatu pendekatan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan 

mengumpulkan fakta-fakta, alternative yang akan digunakan, dan pengambilan 

tindakan sesuai dengan hasil perhitungan yang merupakan tindakan yang paling 

tepat. 

Menurut Nina pada jurnal milik Fadillah, S., Puspitasari, D., Santoso, N. 

(2013) yang berjudul “Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Kenaikan Jabatan Karyawan Pada Kantor Biro Perencanaan Perhutani Malang 

menggunakan Metode Profile Matching", Decision Support System atau sistem 

pengambilan keputusan yaitu sebuah sistem.interaktif berbasis komputer yang akan 

membantu pembuatan. keputusan memanfaatkan data-data untuk menyelesaikan 

masalah yang memiliki sifat tidak terstruktur ataupun terstruktur. 

Menurut Hermawan pada jurnal milik Sherly, N. pada tahun 2013 dengan 

judul “Penerapan Metode Profile Matching Dalam Sistem Pendukung Keputusan 

Pemberian Bonus Karyawan (studi kasus: PT Sanghyang Seri Persero”,  

Penyusunan model keputusan adalah cara untuk mengembangkan hubungan yang 

logis dan mendasari persoalan keputusan dalam suatu .model matematis, serta 

mencerminkan hubungan yang terjadi diantara faktor-faktor terlibat.  
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2.2.4 Pengertian Profile Matching 

Menurut Afifah pada jurnal milik Afifah, N., Cahyani, A. D., Yunitarini, 

R. (2015) yang berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan Untuk 

Siswa Man Gresik Dengan Metode Profile Matching”, pengertian profile 

matching adalah suatu proses perbandingan antara. Kompetensi individu ke dalam 

kompetensi ideal yang akan dibandingkan.dengan profil yang ideal sehingga dapat 

diketahui perbedaan kompetensi (gap). Semakin kecil hasil gap maka bobot nilai 

akan semakin besar. Bobot pada yang memiliki nilai yang tinggi di profil nantinya 

akan dijadikan rekomendasi pengambilan keputusan.  

Menurut Power D. J. & Turban E. pada jurnal milik Tharo Z. & Siahaan 

A. P. U. yang berjudul  “Profile Matching in Solving Rank Problem” pada 2016, 

Profile Matching adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang 

mengasumsikan bahwa terdapat suatu variable prediktor yang harus di penuhi 

oleh parameter-parameter  yang ada, dan bukan sebagai kriteria statis. 

Algoritma Profile Matching di bagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Aspek dan Sub Aspek 

2. Penilaian 

3. Gap 

4. Core Factor dan Secondary Factor 

5. Total Weight 

6. Ranking 
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Gap berbeda dengan nilai dari aspek dan nilai target. Gap bisa di dapatkan 

dengan menggunakan rumus berikut: 

𝐺𝑎𝑝 = 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒.......................................................... (1) 

Sementara Core dan Secondary Factor di hitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut.: 

𝑁𝐶𝐹 =  
∑ 𝑁𝐶𝑛

𝑖=1

∑ 𝐼𝐶𝑛
𝑖=1

 ................................................................................................. (2) 

dimana: 

NCF  Core Factor Value 

NSF  Secondary Factor 

NC  Total Weight Core Factor 

NS  Total Weight Secondary Factor 

IC  Total Item Core Factor 

IS  Total Item Secondary Factor 

2.2.5 Bahasa Pemerograman PHP (Hypertext Preprocessor) 

Menurut Anhar dalam jurnal milik Prayitno, A., Safitri, Y. (2015) yang 

berjudul “Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website” 

Pengertian PHP adalah (PHP Hypertext Preprocessor) adalah bahasa 

pemrograman web berupa script yang dapat diintegrasikan dengan HTML. 
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PHP: Hypertext Preprosesor adalah sebuah Bahasa pemerograman yang 

bersifat scripting language yang bisanya di gunakan untuk membangun CMS 

(Content Management System).  Menurut Kustiyahningsih pada jurnal milik Nasril 

& Saputra A. Y. yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Ujian Online” 

pada 2016, PHP: Hypertext Preproosesor adalah skrip yang bersifat server-side 

yang di tambahkan kedalam HTML. Skrip yang di masukkan di integrasikan 

dengan halaman web sehingga halaman tersebut tidak lagi bersifat statis. Cara kerja 

dari PHP adalah skrip di jalankan di dalam server dan di kirimkan kepada client 

berbentuk halaman web melalui browser. 

2.2.6 Flowchart 

Menurut Mirza S. pada jurnal milik Nasril & Saputra A. Y. yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Ujian Online” pada 2016, Flowchart 

merupakan deskripsi secara nyata atau bagian yang berfokus pada urutan dan relasi 

antar proses beserta instruksinya dan merupakan bagian dari sitematis dokumen, 

flowchart dapat menggambarkan keseluruhan sistem. Lihat Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Flowchart Symbol 

Terminal Process 

Flowline Decision 
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Input / Output Internal Module Call 

              

                   External Module Call  

Table 2. 1 Flowchart Symbol 

2.2.7 Unified Modeling Language (UML) 

Menurut Ajaykumar S. D., & Dr. Prasad M. S. UML (2014) adalah 

kumpulan dari diagram-diagram yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan 

aspek dari suatu sistem yang sedang di pertimbangkan. UML membuat kita bisa 

untuk menunjukkan struktur yang bersifat statis pada suatu sistem  serta sifat 

dinamis dari suatu sistem.  

UML di bagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

1. Class Diagram 

Maimunah, M., Ilamsyah, I., & Ilham, M. (2016) mengemukakan 

bahwa Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dari 

suatu sistem yang akan di buat melauli pendekatan objek yang ada. Dengan 

class diagram kita dapat memanipulasi sistem dengan leluasa. Lihat Tabel 

2.2. 

  



16 
 

 

 

Universitas Internasional  Batam 

 
Muhlifain Firgana, Analisis dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas 
Proposal Kegiatan dengan Menggunakan Metode Profile Matching, 2018 
UIB Repository@2018 

Tabel 2.2 

Keterangan Symbol class diagram 

Asosiasi / association 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 

Asosiasi berarah/directed association 

 

Relasi antar kelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity. 

generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

generalisasi –specialisasi (Umum 

khusus) 

Kebergantungan/dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

kebergantungan antar kelas 

Agregasi/aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part) 

Table 2. 2 Keterangan Symbol class diagram 

1. Use Case Diagram 

Maimunah, M., Ilamsyah, I., & Ilham, M. (2016) mengemukakan 

bahwa Use case berfungsi untuk mendeskripsikan interaksi dan hubungan 

antara pengguna dan sistem. Dengan Use case kita bisa dengan mudah 



17 
 

 

 

Universitas Internasional  Batam 

 
Muhlifain Firgana, Analisis dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas 
Proposal Kegiatan dengan Menggunakan Metode Profile Matching, 2018 
UIB Repository@2018 

merancang user level yang ada di dalam sistem yang akan di gunakan. 

Lihat tabel 3. 

Tabel 2.3 

Use Case Symbol Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor 

Peran pengguna yang akan 

berinterkasi pada use case 

2 

 

Generalization 

Relasi antara objek anak 

dengan objek induknya 

3 

 

Include 
Menspesifikasikan bahwa use 

case sumber secara ekplisit 

4 

 

Extend 
Menspesifikasikan bahwa use 

case target memperluas 

prilaku 

5 
 

Association Relasi antar kelas dengan 

makna umum 

6 
 

System 
Menspesifikasikan paket yang 

menampilkan sistem 

7  Use Case 

Deskripsi dari  aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem untuk 

menghasilkan hasil bagi aktor 

Table 2. 3 Use Case Symbol Diagram 

1. Activity diagram 

<<include>>

<<extend>>
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Maimunah, M., Ilamsyah, I., & Ilham, M. (2016) mengemukakan 

bahwa Activity diagram berfungsi untuk menggambarkan alur kerja sistem 

yang sedang berjalan. Dimulai dari awal kerja sistem, keputusan yang di 

ambil oleh sistem, dan akhir dari alur kerja sistem. Lihat tabel 4. 

Tabel 2.4 

Activity Symbol Diagram  

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Initial Node Titik awal diagram 

2 

 

Final Node 
Titik akhir diagram 

3 

 

Decision 
Pilihan untuk mengambil 

keputusan 

4 

 

Action Simbol yang menampilkan 

aktivitas interaksi antar kelas 

5 

 

Fork 

Simbol yang menunjukan 

aktivitas dilakukan secara 

paralel 

6 

 

Join 

Simbol yang menunjukan 

aktivitas yang digabungkan 
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7 

Title

Function

P
h

as
e

 

Swimlane 

Pemisah organisasi bisnis 

yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas yang terjadi 

Table 2. 4 Activity Symbol Diagram 

1. Sequence Diagram 

Nasril & Saputra A. Y. (2016) mengemukakan bahwa Sequence 

diagram dipakai untuk mendeskripsikan sifat pada sebuah scenario. 

Diagram ini menunjukkan jumlah contoh objek dan message (pesan) 

yang diletakkan diantara objek–objek di dalam use case. Lihat table 2.5. 
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Tabel 2.5 

Sequence Symbol Diagram 

No Simbol Nama Keterangan 

1 

 

Actor Lifeline 

Pengguna yang berinteraksi 

dengan sistem dan ditempatkan 

dibagian atas diagram 

2 

 

Object lifelinne 

Objek yang berpartisipasi 

secara berurutan dengan 

mengirimkan atau menerima 

pesan 

3 

 

Activation 
Simbol yang menandakan 

ketika suatu objek mengirim 

atau menerima pesan 

4 
 

Message Masukan ke objek yang dituju 

pada arah panah 

5 
 

Return Message Keluaran ke objek yang dituju 

pada arah panah 

Table 2. 5 Sequence Symbol Diagram 

2.2.8 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Menurut Afijal, M. I., & Najmuddin, I. (2014) ERD digunakan untuk 

menganalisa table yang dibuat di dalam basis data bersamaan dengan relasi antar 

table yang ada. Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah model yang 

berupa konseptual yang menjabarakan hubungan antar penyimpanan data dan 

hubungan dengan data. Entity Relationship Diagram (ERD) terdapat sebuah 

simbol-simbol dengan himpunan relasi yang masing-masing memiliki atribut untuk 
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menjelaskan suatu relasi secara keseluruhan atau melakukan aktivitas permodelan 

data. Lihat Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 

ERD Symbol Definition 

No Simbol Keterangan 

1                      Entitas Entitas adalah sebuah 

kesatuan objek lain, 

setiap entitas dibatasi 

oleh atribut 

2  Atribut Atribut merupakan 

sifat atau karakteristik 

dari suatu entitas yang 

menyediakan secara 

rinci 

3  Relasi Menyatakan himpunan 

relasi 

4  

Link 

Link sebagai 

penghubung antara 

himpunan relasi dari 

himpunan entitas 

dengan atributnya. 

Table 2. 6 ERD Symbol Definition 

2.2.9 MVC (Model View Controller) 

Menurut Satish pada jurnal milik Kumar, V., Kumar, A., Sharma, A. K., 

& Singh, D. yang berjudul  
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“Impelmentation of MVC (Model-View-Controller) Design Architecture to Develop 

Web Based Institutional Repositories: A Tool for Information and Knowledge 

Sharing” pada 2016, MVC adalah sebuah metode pembuatan aplikasi dengan 

merangkum data bersama dengan pengolahannya (Model) dan memisahkannya dari 

proses manipulasi (Controller) dan penyajiannya (view) sebagai user interface. 

MVC umunya mengikuti pendekatan  layering. Layering tidak lain adalah 

pemisahan logika dari kode yang digunakan di dalam function yang di bedakan 

kedalam kelas-kelas yang berbeda. Metode ini sangat terkenal dan sangat banyak 

yang menggunakannya. Manfaat utama dari MVC adalah kode yang sudah di 

masukkan bersifat reusable, mudah di dalam proses perbaikannya, dan 

pengembangannya untuk untuk mendukung peningkatan perkembangan aplikasi di 

masa yang akan datang.    

2.2.10 Codeigniter 

Menurut Raharjo B. pada jurnal milik Nasril & Saputra A. Y. yang 

berjudul  “Rancang Bangun Sistem Informasi Ujian Online” pada 2016, codeigniter 

merupakan framework bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada 

tahun 2016, penemu dan pendiri Ellislab(www.elislab.com). 

2.2.11 Database 

Menurut Santoso & Yulianti W. (2016) database merupakan sekumpulan 

catatan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan, yang di 

susun dan disimpan secara terhubung dengan menggunakan metode tertentu 

sehingga mampu memenuhi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. 

http://www.elislab.com/
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2.2.12 MySql 

Menurut Santoso & Yulianti W. (2016) Mysql adalah salah satu 

DBMS(Database Management System) yang bersifat open source.  MySQL 

adalah salah satu konsep utama dalam database sejak dahulu yaitu SQL 

(Structured Query Language). SQL adalah sebuah bahasa pengoperasian. 

database, terutama untuk pemilihan data yang memungkinkan pemrosesan data 

dikerjakan dengan mudah dan secara otomatis.  

 


