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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada tahun 2014 penelitian mengenai seleksi calon karyawan telah 

dilakukan oleh Yulistina (2014) dengan metode Profile Matching pada 

penelitiannya, dengan menggunakan kriteria kemampuan, tes, dan pengetahuan 

yang menghasilkan rangking dari pelamar. 

Pada tahun 2015 penelitian mengenai seleksi penerima biasiswa telah 

dilakukan oleh Bagas Dista Ariyadi. Pada penelitian ini menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process dan menggunakan kriteria prestasi akademik, 

prestasi non akademik, penghasilan orang tua, dan kepribadian. Seleksi yang 

dilakukan untuk siswa yang mengajukan beasiswa. Dengan hasil laporan nilai 

seleksi penerima beasiswa. 

Penelitian Rahmat hidayat (2016) tentang Sistem Pendukung Keputusan 

penerima beasiswa murid berprestasi dengan menggunakan metode  Simple 

Additive Weighting. Penelitian tersebut menggunakan ketentuan kriteria yaitu 

nilai rata-rata rapor terakhir, absensi kehadiran, berprilaku baik, berakhlak baik, 

aktif dalam organisasi (Ekstrakulikuler). Dengan hasil perangkingan dari setiap 

siswa yang memiliki rangking tertinggi.  

Penelitian mengenai calon penerima beasiswa dengan dua macam tipe 

beasiswa, yakni beasiswa miskin dan beasiswa berprestasi pernah dilakukan oleh 

Muhammad Taufik Irawan. Dkk. (2016). Pada penelitiannya, menggunakan 

Profile Matching dengan menggunakan beberapa kriteria yaitu data siswa, data 
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aspek, data nilai akademik, data non akademik. Dengan hasil laporan nilai 

seleksi penerima beasiswa. 

Selanjutnya penelitian mengenai seleksi asisten dosen pernah dilakukan 

oleh Warham (2017). Pada penelitiannya, menggunakan metode Profile 

Matching dengan hasil berupa penempatan agar dapat lebih tepat dan terarah. 

Penelitian ini menggunakan kriteria yaitu IPK, nilai mata kuliah praktikum dan 

teori yang terkait dengan praktikum tersebut, pengalaman menjadi asisten dosen, 

dan semester. Seleksi untuk mahasiswa yang mendaftar. Hasil berupa 

penempatan asisten pada mata kuliah praktikum tertentu. Tabel 2.1. merangkum 

penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan, terkait dengan pemberian 

beasiswa bagi siswa yang berprestasi atau penggunaan metode Profile Matching. 

    Tabel 2.1 Perbandingan penelitian sebelumnya 

Parameter 

Peneliti 
Metode Obyek Kriteria 

Yulistina (2014) Profile 

Matching 

Calon Karyawan Kemampuan, tes dan 

pengetahuan. 

Junaidi Agus 

(2017) 

Profile 

Matching 

Calon penerima 

beasiswa (siswa) 

Aspek prestasi 

akademik, prestasi 

non akademik, Aspek 

Kepribadian, Aspek 

Ekonomi Keluarga. 

Rahmat Hidayat 

(2016) 

Simple 

Additive 

Weighting 

(SAW) 

Calon  

penerima  

beasiswa (siswa) 

Nilai rapor terakhir, 

absensi kehadiran, 

berprilaku baik, 

berahklak baik, dan 

aktif organisasi. 

Muhammad 

Taufik Irawan. 

Dkk. (2016) 

Profile 

Matching 

Calon  

Penerima 

Beasiswa Miskin 

dan berprestasi 

(siswa) 

Data siswa, data aspek, 

data nilai akademik, 

data non akademik 
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Parameter 

Peneliti 
Metode Obyek Kriteria 

Warham (2017) Profile 

Matching 

Calon Asisten 

Dosen 

IPK, nilai matakuli 

prkatikum, teori 

praktikum dan 

pengalaman asisten 

dosen. 

Syahdillah  Profile 

Matching 

Calon Penerima 

Beasiswa 

Berprestasi 

kepribadian siswa, 

prestasi siswa di 

sekolah dan prestasi 

siswa di luar sekolah 

  

Berdasarkan referensi pada tabel 2.1. Maka pada penelitian ini akan 

dibangun suatu sistem penentuan pemberian beasiswa berprestasi menggunakan 

metode Profile Matching di SMK NEGERI 1 Pinrang, dimana semua jurusan 

dianggap sebagai calon alternatif dengan kriteria yaitu Nilai prestasi akademik, 

prestasi non akademik, dan Kepribadian. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 WebSite 

Website atau disingkat web yaitu sekumpulan halaman yang terdiri dari 

beberapa laman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa text, 

gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui koneksi 

internet. Website merupakan halaman-halaman yang berisi informasi yang 

ditampilkan oleh browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome atau yang 

lainnya. 
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2.2.2 PHP 

PHP singkatan dari Hipertext Preprocessor yang merupakan server-side 

programing, yaitu bahasa pemrograman yang diproses di sisi server. Fungsi 

utama PHP dalam membangun website adalah untuk melakukan pengolahan 

data pada database. Data website akan dimasukkan ke database, diedit, dihapus, 

dan ditampilkan pada website yang diatur oleh PHP. 

2.2.3 MySQL 

MySQL merupakan software yang tergolong sebagai DBMS(Database 

Management System) yang bersifat Oper source. MySQL merupakan software 

yang tergolong sebagai DBMS (Database Management System) yang bersifat 

Oper source. Open Source menyatakan bahwa software ini dilengkapi dengan  

source code(kode yang dipakai untuk membuat MYSQL), selain tentu saja 

bentuk  excutable-nya atau kode yang dapat dijalankan secara. 

Database adalah suatu kumpulan data-data yang disusun sedemikian rupa 

sehingga membentuk informasi yang sangat berguna.  Database terbentuk dari 

sekelompok data-data yang memiliki jenis/sifat yang sama. Ambil contoh, data-

data berupa nama-nama, kelas-kelas, alamat-alamat. Semua data tersebut 

dikumpulkan menjadi satu menjadi kelompok data baru. 

2.2.4 Sistem Pendukung Keputusan 

Konsep awal Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dikenalkan pertama 

kali oleh Scott Morton pada awal tahun 1970-an. Ia mendefinisikan Decission 

Support System (DSS). Sistem Pendukung Keputusan atau Decission Support 

System merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang menyediakan 
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informasi, pemodelan dan manipulasi data. Sistem itu digunakan untuk 

membantu para pengambil keputusan memecahkan masalah-masalah dalam 

situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tidak ada 

seorang pun tahu pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. SPK biasanya 

dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi 

suatu peluang yang ada. (Alter, 2008).   

Senada dengan para pakar lainnya, Raymond McLeod Jr. Dalam 

bukunya Sistem Informasi Manajemen menekankan bahwa “Sistem Pendukung 

Keputusan adalah sistem informasi yang ditujukan untuk membantu manajemen 

dalam memecahkan masalah yang dihadapinya.” (Turban, dkk, 2005). 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung 

keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang diajukan untuk membantu 

para manejer dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan 

yang bersifat semi terstruktur. 

2.2.5 Metode Profile Matching 

Metode Profile Matching atau pencocokan profil adalah metode yang 

sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan 

mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel predikator yang ideal yang 

harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukan tingkat minimal yang harus 

dipenuhi atau dilewati. (Kusrini, 2007). 

Dalam proses Profile Matching secara garis besar  merupakan proses 

membandingkan antara nilai aktual dari suatu profile yang akan dinilai dengan 

nilai profil yang diharapkan, sehingga dapat diketahui perbedaan kompetensinya 
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(disebut juga gap), semakin kecil gap yang dihasilkan maka bobot  nilainya 

semakin besar yang berarti memiliki peluang lebih besar direkomendasikan 

untuk terpilih dalam hal ini siswa yang berprestasi dan layak mendapat beasiswa. 

Algoritma Pencocokan Profil (Profile Matching) menurut Kusrini 

(2007). adalah : 

1. Pemetaan Gap Kompetensi 

Gap yang dimaksud disini adalah perbedaan antara profil nilai siswa dengan 

profil beasiswa atau bisa ditunjukkan dengan persamaan : (1) 

Gap = Nilai Siswa – Nilai Target.....................................(1) 

2. Pembobotan 

Setelah diperoleh gap pada masing-masing siswa, setiap profil siswa diberi 

bobot dengan patokan bobot nilai gap. pembobotan nilai gap dapat dilihat pada 

Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 bobot nilai gap 

No Gap Bobot Keterangan 

1 0 5 
Tidak ada selisih 

(Kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan) 

2 1 4,5 Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat/level 

3 -1 4 Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat/level 

4 2 3,5 Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat/level 

5 -2 3 Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat/level 

6 3 2,5 Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat/level 

7 -3 2 Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat/level 

8 4 1,5 Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat/level 

9 -4 1 Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat/level 
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3. Perhitungan dan pengelompokan Core Factor dan Secondary Factor 

Perhitungan Core Factor dapat dilihat pada persamaan (2). 

𝑁𝐶𝐹 =  
∑ 𝑁𝐶(𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎)

∑ 𝐼𝐶
.................................................... (2) 

 Keterangan : 

 NCF : Nilai rata-rata core factor 

 NC : Jumlah total core factor 

 IC : Jumlah item core factor 

Sedangkan Secondary Factor merupakan item-item selain yang ada pada 

faktor utama (Core faktor). Secondary Faktor menggunakan persamaan (3). 

𝑁𝑆𝐹 =  
∑ 𝑁𝑆(𝑘𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎)

∑ 𝐼𝑆
.................................................... (3) 

Keterangan : 

NSF : Nilai rata-rata secondary factor 

NS : Jumlah total secondary factor 

IS : Jumlah item secondary factor 

4. Perhitungan Nilai Total 

Dari hasil perhitungan setiap aspek diatas, berikutnya dihitung nilai total 

berdasarkan persentase dari core factor dan secondary factor yang diperkirankan 

berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Perhitungan dapat dilakukan 

menggunakan persamaan (4). 
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(𝑥)%𝑁𝐶𝐹 + (𝑥)%𝑁𝑆𝐹 = 𝑁 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑘 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎).................... (4) 

Keterangan : 

NCF : Nilai rata-rata core factor 

NSF : Nilai rata-rata secondary factor 

N : Nilai total dari aspek 

(x)% : Nilai persen yang diinputkan 

5. Perhitungan Penentuan Rangking 

Hasil akhir dari proses Profile Matching adalah rangking dari kandidat yang 

diajukan untuk siswa penerima beasiswa. Dapat dilihat pada persamaan (5). 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛𝑔 = (𝑥)%𝑁𝑎 + (𝑥)%𝑁𝐾................................. (5) 

Keterangan : 

Na : Nilai Akademik 

Nk : Nilai Kepribadian 

(x)% : Nilai Persen yang diinputkan 

2.2.6 Beasiswa di SMK Negeri 1 Pinrang 

Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak bersumber dari 

pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah, 

perusahaan swasta, kedutaan, Sekolah, serta lembaga pendidik atau peneliti, atau 

juga dari kantor tempat bekerja yang karena prestasi seorang karyawan dapat 
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diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya 

melalui pendidikan. Biaya tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, 

terutama berdasarkan klasifikasi, kualitas, dan kompetensi calon penerima 

beasiswa.  

Demikian halnya beasiswa di SMK Negeri 1 Pinrang berasal dari 

sekolah. Adapun aspek-aspek kriteria yang telah ditentukan yaitu : 

1. Aspek Akademik  

a) Nilai Siswa Akademik 

b) Nilai Siswa Non Akademik 

2. Aspek Kepribadian 

a) Perilaku 

b) Kedisiplinan 

c) Kerajinan


