
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi saat ini tuntutan akan kebutuhan makin tinggi. 

Pemenuhan kebutuhan yang secara terus-menerus meningkat 

mengakibatkan orang semakin berusaha untuk mencapainya hingga sampai 

pada titik kepuasan yang tinggi. Melihat kondisi sekarang ini, dimana 

lapangan pekerjaan tidaklah memungkinkan menampung mereka semua, 

maka pemerintah berusaha memperbaikinya dengan melaksanakan program 

perluasan kesempatan kerja yaitu melaksanakan program perekrutan Tenaga 

Kerja Indonesia untuk ditempatkan ke luar negeri. Kebijaksanaan 

ketenagakerjaan untuk tingkat kota/kabupaten dilaksanakan oleh Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan melaksanakan program 

penempatan tenaga ke luar negeri. 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 2004 

tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 

Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu 

tertentu dengan menerima upah. Undang-undang ini juga menerangkan 

bahwa penentuan kelayakan tenaga kerja atau seleksi tenaga kerja adalah 

proses pencarian karyawan untuk menyeleksi calon tenaga kerja yang 

dianggap memenuhi kriteria yang sesuai dengan karakter pekerjaan yang 
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dilamar. Kelayakan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ditentukan 

berdasarkan kriteria: usia, psikotes, pengalaman kerja, dan pendidikan. 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madiun khususnya 

bagian Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri yang bertugas 

mengkoordinasikan, melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon TKI serta 

penempatannya. Selama ini dalam pengambilan keputusan penentuan 

kelayakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri pada tahap seleksi 

calon TKI di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madiun 

dilakukan dengan penyeleksian kelengkapan syarat dokumen yang harus 

dipenuhi oleh para calon TKI. Prosedur yang berjalan sampai pada saat ini, 

secara umum telah dapat menentukan kelayakan calon TKI diberangkatkan 

bekerja ke luar negeri. Namun prosedur tersebut perlu diadakan peningkatan 

dalam segi kualitas pengambilan keputusan dengan didukung oleh Sistem 

Pendukung Keputusan dalam pengambilan keputusan penentuan kelayakan 

tenaga kerja ke luar negeri. Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir 

tindak penyalahgunaan wewenang untuk menghasilkan tki yang berkualitas 

yang mampu bersaing di perusahaan yang bersangkutan, serta memberikan 

kepuasan kepada pihak perusahaan tersebut dalam memenuhi permintaan 

tenaga kerja 

Untuk mengatasi permasalahan diatas maka dibutuhkan suatu sistem 

pendukung keputusan yang dapat membantu pihak Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kota Madiun khususnya bagian Seksi Penempatan 

Tenaga Kerja Luar Negeri dalam mengambil keputusan untuk menentukan 

siapa saja calon TKI yang layak bekerja di luar negeri. Metode yang akan 
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penulis gunakan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode 

Weighted Product (WP), metode ini memberikan nilai bobot disetiap kriteria 

agar sistem dapat membantu untuk melakukan penyeleksian atau penentuan 

jurusan secara otomatis sesuai dengan bobot dan kriteria - kriteria yang telah 

ditentukan sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siapa 

saja calon TKI yang layak bekerja di luar negeri. 

Kemudian dalam pengarsipan atau penyimpanan dokumen atau data 

calon tki di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madiun saat 

ini masih manual, data calon tki terlebih dahulu diketik ke dalam komputer 

dengan aplikasi Microsoft Exel bahkan sebagian data hanya dicatat pada 

suatu buku tertentu. Pengelolaan data secara manual mempunyai banyak 

kelemahan, selain membutuhkan waktu yang lama keakuratannya juga 

kurang dapat diterima karena kemungkinan untuk terjadi kesalahan cukup 

besar. Hal ini juga dapat menimbulkan kesulitan saat mencari data tertentu 

dan terkadang di khawatirkan data yang sudah tersimpan bisa hilang karena 

tidak ada penyimpanan database secara khusus. Oleh karena SPK ini juga 

dirancang menggunakan database sehingga diharapkan juga dapat 

membantu pengelolaan data calon tki dan seleksi dengan cepat dan akurat. 

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil sebuah rumusan masalah 

yaitu Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan kelayakan tki ke 

luar negeri menggunakan metode Weighted Product di dinas tenaga kerja 

dan transmigrasi kota madiun. 
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1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Pada penelitian ini diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan apa 

yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga tujuan penelitian dapat 

tercapai. Adapun batasan masalah yang di bahas pada penelitian ini adalah : 

1. Sampel data diperoleh dari Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 

di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madiun. 

2. Input diperoleh dari kriteria – kriteria yang sudah ditetapkan yaitu 

pengalaman kerja, pendidikan, psikotes, dan usia. 

3. Nilai bobot kriteria ditentukan pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kota Madiun . 

4. Output berupa sebuah sistem yang akan menentukan layak tidaknya 

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang diolah menggunakan metode 

Weighted Product. 

5. Sistem Pendukung Keputusan ini dibuat untuk menentukan kelayakan 

Tenaga Kerja Indonesia di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

kota Madiun. 

1.4 TUJUAN SKRIPSI 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah membangun sistem 

pendukung keputusan kelayakan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri 

menggunakan metode Weighted Product di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi kota Madiun. Agar sistem ini dapat melakukan penyeleksian 

secara otomatis berdasarkan bobot dan kriteria – kriteria yang telah 

ditentukan sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

Adapun tujuan - tujuan umum dalam penyusunan skripsi  ini diantaranya: 
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1. Sebagai syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Strata-1 

jurusan  Teknik Informatiks  di STMIK Sinar Nusantara Madiun. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana cara membuat atau merancang sebuah 

sistem dari hasil Penelitian. 

3. Membuat Sebuah Sistem Pendukung untuk mengoptimalkan sistem 

yang sudah ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Madiun. 

1.5 MANFAAT SKRIPSI 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Perancangan sistem pendukung keputusan  yang dibuat ini untuk 

memudahkan petugas dari Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri 

di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madiun untuk 

melakukan record data, dan membantu proses seleksi calon Tenaga 

Kerja Indonesia. 

2. Menjadi sistem pendukung yang dapat memperbaiki sistem yang telah 

ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Madiun menjadi 

sistem yang lebih cepat dan akurat dalam mengambil sebuah keputusan 

serta diharapkan dapat meminimalisir tindak penyalahgunaan wewenang 

untuk menghasilkan tki yang berkualitas. 

3. Menjadi referensi mahasiswa yang akan menempuh skripsi dalam 

membuat sebuah sistem pendukung keputusan. 
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Guna memahami lebih jelas mengenai laporan skripsi ini, dilakukan 

dengan cara mengelompokkan materi menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul ” Penerapan 

Metode Weight Product Dalam Sistem Pendukung Keputusan 

Kelayakan TKI Ke Luar Negeri”, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan - tinjauan teori teori yang 

digunakan untuk menjelaskan antara lain :Pengertian sistem 

pendukung keputusan, pengertian metode weighted product, 

pengertian bahasa pemrograman yang di gunakan yaitu PHP dan 

MySQL. 

BAB III METODA PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk 

membuat Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Kelayakan TKI ke 

Luar Negeri Menggunakan Metode Weighted Product, diantaranya: 

metode pengumpulan data, desain pemodelan sistem, desain sistem, 

desain interface, desain database, implementasi sistem, uji coba dan 

evaluasi hasil. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

Dalam bab ini peneliti membahas tentang sistem seleksi kelayakan 

Calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Peneliti menetapkan 

objek penelitan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

Madiun. Dan peneliti akan membuat sistem pendukung keputusan 

seleksi kelayakan Calon Tenaga Kerja Indonesia  guna mendukung 

sistem diagnosa yang telah ada. 

BAB V PEMBAHASAN  

Pada bab ini berisi tentang diagram konteks, HIPO, diagram arus data, 

entitas relasional diagram, desain kamus data, desain input, desain 

output, serta cara menjalankan program. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran - saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak - pihak yang terkait. 

 


