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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam perkembangan zaman saat ini teknologi informasi sangat di butuhkan 

untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan. Perkembangan yg pesat 

menghasilkan system informasi yg akurat, cepat, dan terukur. Tidak bisa dipungkiri 

bahwa sangat tinggi pengaruh nya untuk perusahaan kecil maupun besar. 

Pada kasus ini saya kerja praktek di PT. Private Guard, yaitu sebuah 

perusahaan Security keamanan dan Bodyguard, Kendala yg ada pada perusahaan 

tersebut yaitu  pendaftaran lowongan kerja karyawan yang masih menggunakan 

cara manual. Calon karyawan harus datang ke perusahaan untuk mendapatkan 

informasi mengenai lowongan kerja di perusahaan tersebut. 

Berdasarkan masalah pada kasus ini, saya sebagai peneliti membantu membuat 

rancangan pendaftaran lowongan kerja di perusahaan berbasis web untuk 

mempermudah dalam menseleksi para calon karyawan di perusahaan tersebut agar 

lebih efisien tahap seleksi karyawan baru. Dengan proses penseleksian pada tiap 

karyawan untuk mempermudah dalam pemilihan calon karyawan yang terbaik.  

Maka dari itu skripsi yang saya buat di beri judul : “PERANCANGAN SISTEM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK PENERIMAAN 

LOWONGAN KERJA MENGGUNAKAN METODE MOORA DAN 

METODE MEFP PADA PT. PRIVATE GUARD”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Kekhawatiran terjadinya kerumunan di masa pandemi saat 

registrasi loker. 

2. Penerimaan loker masih menggunakan sistem offline di era serba 

berbasis online seperti saat ini. 

1.3 Batasan Masalah 

 

Pada aplikasi Sistem Lowongan Kerja ini diberi pembatasan  masalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem aplikasi ini hanya di akses para calon karyawan PT. Private 

Guard 

2. Sistem aplikasi ini harus menggunakan internet 

3. Para calon karyawan harus registrasi dahulu untuk dapat akses loker
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1.4 Tujuan Dan Manfaat 

 

1.4.1 Tujuan 

 

Tujuan dari laporan skripsi ini adalah sebagai berikut : 
 

- Merupakan trobosan baru dalam pendaftaran lowongan kerja 
berbasis web 

 

- Untuk memenuhi tugas skripsi sebagai syarat kelulusan 
 

- Mengimplementasikan Ilmu Dari Kampus Universitas Darma 

Persada Untuk membuat ―Aplikas i Perancangan Siste m 

Pengambilan Keputusan Berbasis Web Untuk Penerim a an 

Lowongan Kerja Di PT. Private Guard 
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1.4.2 Manfaat 

 

Manfaat dari laporan Skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Mempermudah calon karyawan untuk mendaftar lowonga kerja 

secara online 

2. Dengan adanya sistem ini tanpa harus mengantri di lokasi 

pendaftaran secara langsung 

3. Untuk menciptakan calon karyawan yang berkualitas dengan 

memiliki kemampuan masing-masing kelebihan 

4. Dengan sistem ini menjadi lebih efisien dan hemat waktu, karna 

bisa di akses dimanapun dengan menggunakan internet 

 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-

langkah berikut : 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

 

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan adalah : 

 

1. Observasi 

 

Melakukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui alur dan 

data yang diolah setiap harinya. 

2. Wawancara
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Mewawancarai pegawai tentang sistem yang sudah berjalan dan 

untuk mengetahui pola sistem aplikasi yang diinginkan. 

3. Kajian Literatur 

 

Melakukan studi kepustakaan dengan  melengkapi informasi 

yang berhubungan dengan aplikasi yang dibuat. Penerapan moora dan 

mefp pada system website. “ PERANCANGAN SISTEM 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERBASIS WEB UNTUK 

PENERIMAAN LOWONGAN KERJA MENGGUNAKAN 

METODE MOORA DAN MEFP PADA PT. PRIVATE GUARD”  

untuk mempermudah proses seleksi calon pelamar dan untuk 

membandingkan kriteria nilai masing-masing pelamar. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Dalam penulisan laporan skripsi ini digunakan sistematika penulisan sebagai 
berikut : 
 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisi gambaran umum penulisan terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metedologi 

penulisan dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisikan tentang teori dasar yang menunjang dalam 

pembahasan penelitian yang dapat digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diangkat. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Bab ini berisikan tentang mengenai perancangan sistem yang akan 
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dibuat. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI 

 

Bab ini berisikan tentang mengenai perancangan implementasi 

sistem  yang telah dibuat berdasarkan rancangan pada bab sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

 

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan rangkuman dari seluruh 

tulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya 

 




