
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu perusahaan tentu saja tidak lepas dari 

peran serta tenaga kerja sebagai sumber daya manusia (SDM) 

dengan begitu maka sumber daya manusia sangatlah penting 

bagi suatu organisasi perusahaan untuk mendukung dan kualitas 

perusahaan dalam mencapai tujuan (Putri AN, Kompas 2013) . 

Penambahan gaji bulanan buruh merupakan suatu faktor yang 

sangat penting bagi perencanaan dan pemeliharaan untuk 

memotivasi buruh lebih maksimal dalam bekerja. 

Namun untuk melakukan penambahan gaji bulanan sebuah 

manajemen perusahaan harus melakukan seleksi terhadap buruh 

yang sesuai kriteria. terdapat banyak kriteria untuk menilai 

kemampuan seorang buruh seperti pengalaman kerja sangat 

mempengaruhi perkembangan skill secara empirik(autodidak),  

terampil dan kemahiran dalam melakukan pekerjaan, 

produktivitas dan  kejujuran serta bertanggung jawab (Umar 

Kasim, Hukumonline 2013). Kriteria-kriteria tersebut harus 

dikelola dalam sebuah sistem yang dapat membantu untuk 

mengambil suatu keputusan. 
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Di dalam dunia Sistem Pendukung Keputusan dikenal 

sebuah metode yang disebut Profile Matching yang dirasa dapat 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pertimbangan 

penambahan gaji buruh di atas karena metode ini juga pernah 

berhasil dilakukan dalam penyelesaian kasus menentukan siswa 

penerima beasiswa (Jumadi, 2011). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan 

masalah yaitu bagaimana membuat sebuah Sistem Pendukung 

Keputusan Penilaian buruh untuk Penambahan Gaji dengan 

metode profile matching. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya permasalahan di atas maka diperlukan 

ruang lingkup sebagai berikut : 

 

1. Sistem ini akan dibuat dengan berbasis web 

menggunakan framework codeigniter. 

2. Sistem pemberian nilai profil buruh, nilai profil indikator 

dan kriteria-kriteria penilaian merupakan kebijakan 

pemberian dari pihak manajemen. Yang artinya sistem 

ini hanya mengolah hasil data berupa nilai. 
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3. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk seleksi buruh 

yang berhak mendapatkan penambahan gaji yaitu: 

1. Faktor Utama: 

a. Kriteria 1 : Pengalaman Kerja 

b. Kriteria 2 : Keterampilan dan Kemahiran 

c. Kriteria 3 : Produktivitas 

2. Faktor Kedua: 

a. Kriteria 4 : Kejujuran 

b. Kriteria 5 : Kedisiplinan 

c. Kriteria 6 : Tanggung Jawab 

4. Sistem ini melakukan perhitungan secara massal, 

seluruh data profil buruh dengan 1 profil indikator. 

dimana 1 bulan hanya memiliki 1 profil indikator.  

5. Sistem ini memiliki history hasil perhitungan perbulan 

dan pertahun. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun maksud dari penelitian ini membuat sistem 

pendukung keputusan penambahan gaji buruh. membantu 

untuk mengetahui buruh yang berhak mendapatkan 

penambahan gaji. 

 


