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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pendukung keputusan atau singkatnya SPK adalah sebuah sistem 

informasi berbasis komputer, fungsi sistem pendukung keputusan yang tidak lain 

adalah memudahkan seseorang, instansi atau perusahaan untuk mengambil suatu 

keputusan. Sistem dapat mengambil suatu keputusan sesuai dengan pertimbangan 

dari kriteria yang telah dimasukkan sebelumnya oleh pengguna(Angeline, 2018).  

Pangkat adalah kedudukan yang menyatakan tingkat jabatan seorang 

pegawai berdasarkan dampak, tanggung jawab dan kesulitan yang digunakan 

sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan yang 

diberikan oleh perusahaan atas pengabdian dan prestasi kerja pegawai terhadap 

perusahaan. Faktor yang diperlukan untuk kenaikan pangkat adalah kualitas 

pegawai. Maka dari itu diperlukan pegawai yang berkompetensi tinggi dan 

berkualitas karena kompetensi atau keahlian pegawai dapat meningkatkan prestasi 

kerja.  

Untuk mengetahui kinerja atau prestasi yang dapat dicapai, perusahaan 

dapat melakukan penilaian performa kerja pegawai. Penilaian kinerja karyawan 

adalah hal yang berpengaruh bagi setiap karyawan dan dapat bermanfaat untuk 

membantu menentukan tingkatan pegawai (Sahidi, Yunita and Farida, 2017). 

Seperti di PT. Putra Indo Cahaya, pemilihan karyawan berprestasi masih 

dilakukan dengan cara manual. Oleh karena itu judul penelitian ini berjudul 

“PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG 

Steven, Perancangan dan Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Berbasis Web 
Menggunakan Metode Profile Matching di PT. Putra Indo Cahaya, 2019 
UIB Repository@2019



2 
 

Universitas Internasional Batam 
 

KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN BERBASIS WEB DENGAN 

METODE PROFILE MATCHING DI PT. PUTRA INDO CAHAYA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Peneliti perlu menyusun rumusan masalah agar dapat mempermudah 

menentukan masalah yang perlu diselesaikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara implementasi metode Profile matching di sistem 

pendukung keputusan yang ingin dibangun? 

2. Bagaimana cara membangun sistem pendukung keputusan berbasis 

website untuk menentukan ranking pegawai? 

1.3 Batasan Masalah 

Peneliti perlu menyusun batasan masalah agar dapat memfokuskan pada 

area yang perlu diteliti, Berikut adalah batasan masalah yang ada pada penelitian 

ini yang telah disusun oleh penulis: 

1. Aplikasi dirancang untuk PT. Putra Indo Cahaya 

2. Aplikasi dirancang berbasis website. 

3. Penelitian ini hanya mengulas sistem pendukung keputusan kenaikan 

pangkat. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan merancang sebuah 

sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan berbasis web dengan 

memanfaatkan metode profile matching untuk membantu pihak manajemen PT. 

Putra Indo Cahaya. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menentukan pegawai berprestasi yang pantas untuk mendapatkan 

kenaikan jabatan. 

2. Memudahkan pihak manajemen perusahaan untuk menentukan karyawan 

berprestasi. 

3. Membantu penulis untuk menuntaskan tugas akhir skripsi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan hasil laporan penelitian yang memiliki struktur jelas 

dan formal, maka laporan dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka terdiri dari teori yang memiliki hubungan dengan sistem 

pendukung keputusan dan teori perancangan sistem pendukung keputusan lainnya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian terdiri dari metode yang digunakan oleh peneliti, serta 

tindakan penelitian secara jelas, singkat dan rinci. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Implementasi dan pembahasan terdiri dari pengujian dan implementasi serta 

umpan balik yang diterima dari sistem. 
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BAB V PENUTUP 

Penutup terdiri dari ringkasan laporan, kesimpulan hasil penelitian, dan saran dari 

penulis untuk peningkatan sistem untuk masa kedepannya. 
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