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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

SMK Tunas Harapan Pati berlokasi di Kabupaten Pati yang didirikan oleh 

Yayasan Tunas Harapan Pati pada tahun 1990 berdasarkan SK 845/103/90 tanggal 

20 Juni 1990 dan hingga tahun 2015, telah memiliki 8 Program keahlian, yaitu: 

Teknik Pemesinan, Teknik Pengelasan / Welding, Teknik Otomotif / Kendaraan 

Ringan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik 

Broadcasting / Penyiaran, Multimedia, dan Kimia Analisis.  SMK Tunas Harapan 

bekerjasama dengan perusahaan – perusahaan besar, seperti PT Yutaka Jakarta, 

PT Denso Jakarta, PT Astra Daihatsu Jakarta, PT Kayaba (Astra Group Jakarta), 

PT Pama Jakarta, PT Honda Astra Motor Jakarta, dll.  Kerjasama sekolah dengan 

perusahaan – perusahaan tersebut ditangani oleh BKK (Bursa Kerja Khusus) yang 

diketuai oleh Bapak Sulik Setiyo.  

Menurut data dari bidang kesiswaan, pada tahun ajaran 2015/2016 SMK 

Tunas Harapan memiliki 20 kelas dan jumlah seluruh siswa 3000 dengan jumlah 

siswa kelas 3 sebanyak 869. Jumlah siswa yang banyak, mengakibatkan BKK 

memiliki kesulitan untuk menyaring siswa kelas 3 yang akan dikirim ke 

perusahaan.  Siswa yang berhak menjadi peserta penyaringan adalah siswa kelas 

3, dan nilai yang digunakan adalah nilai raport semester 5.  Saat ini BKK 

menggunakan beberapa kriteria untuk mendapatkan siswa – siswa yang 

berkompeten yang akan dikirim ke perusahaan.  Kriteri – kriteria yang digunakan 
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adalah : rata-rata nilai yang termasuk dalam rangking 5 besar, prestasi yang 

dimiliki, jurusan, sikap dan perilaku.  Sedangkan dalam penelitian ini menerapkan 

kriteria, bobot dan variable yang dinamis.  Perusahaan dapat menentukan sendiri 

kriteria dan bobot yang akan digunakan untuk mendapatkan calon peserta 

recruitment. 

Mengingat adanya kriteria – kriteria yang digunakan untuk proses 

penyaringan dan perangkingan siswa sebagai calon peserta recruitment, untuk 

permasalahan diatas adalah menerapkan SPK (Sistem Pendukung Keputusan) 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Untuk itu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Pemodelan Dinamis pada Aplikasi Pendukung 

Keputusan Penyaringan Calon Peserta Recruitment Menggunakan Metode SAW 

(Simple Additive Weighting) di BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK Tunas Harapan 

Pati”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Metode Simple Additive Weighting (SAW) yang digunakan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada pada BKK Tunas Harapan Pati? 

2. Bagaimana cara membuat model spk yang dinamis setiap perusahaan ? 

3. Bagaimana cara perhitungan menggunakan metode saw untuk menyaring 

siswa ? 

4. Bagaimana cara penilaian kriteria yang digunakan dan pembobotan dari 

masing – masing kriteria? 
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1.3 Ruang Lingkup 

1. Lokasi penelitian di BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK Tunas Harapan Pati. 

2. Pemodelan yang digunakan bersifat dinamis. 

3. Perusahaan menentukan kriteria yang diinputkan oleh pihak BKK. 

4. Nilai variabel ditentukan oleh pihak BKK. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang didapat, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan 

yang mampu menyaring siswa SMK Tunas Harapan Pati yang mampu untuk 

melakukan perangkingan siswa yang akan dikirim ke perusahaan untuk mengikuti 

perekrutan.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari peneliatian ini adalah untuk mengembangkan sistem 

pendukung keputusan yang mampu merangkingkan peringkat siswa yang akan 

lolos dan dikirim ke perusahaan sebagai peserta recruitment. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dokumen ini terdiri dari 5 bab, yaitu : 

BAB 1 Pendahuluan, dalam Bab ini berisikan alasan, tujuan dan manfaat 

penelitian ini dilakukan.  Menjelaskan tentang kondisi dan permasalahan yang ada 
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BKK Tunas Harapan dan aturan bisnis untuk pengambilan keputusan sebelumnya.  

Selain itu juga menjelasan lingkup sistem yang akan dibangun. 

BAB 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori berisikan uraian, penjelasan 

dan alasan yang sistematis mengenai hasil penelitian – penelitian tentang kasus 

yang sama sebelumnya.  Mendeskripsikan tentang uraian, penjelasan, definisi, 

pengertian dasar dan istilah, serta ulasan yang didapat dari berbagai sumber. 

BAB 3 Metode penelitian mendeskripsikan semua bahan, data dan 

peralatan  yang digunakan dalam penelitian dan dikelompokkan sesuai fungsi 

berdasarkan kebutuhan analisis dan sistem. 

BAB 4 Implementasi dan Pembahasan sistem berisi rangkuman dan 

cuplikan program inti dari sistem  yang dikembangkan berdasarkan  

BAB 5 Kesimpulan dan saran berisi hasil dari penelitian yang menjawab 

batasan dan tujuan serta keunggulan dan kelemahan sistem. Menjelaskan alternatif 

pengembangan sistem lebih lanjut. 

 

 


