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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tidak dapat dipungkiri bahwa informasi memang merupakan komoditi 

penting dalam dunia moderen masa kini. Mengiringi perkembangan era teleko-

munikasi, paradigma terhadap relevansi informasi telah menggeser substansi ke-

butuhan, melalui pola mengakses informasi menjadi memilih informasi secara 

selektif. 

Perusahaan sebagai satu dari sekian bentuk organisasi yang didalamnya 

berjalan sistem regenerasi membutuhkan suatu keunggulan yang kompetitif agar 

tetap dapat berkembang mengikuti pasar yang terus tumbuh. Tidak dapat di-

pungkiri pula bahwa informasi merupakan komoditi penting bagi dunia komersil 

sebagai media pemasaran. Dalam memasarkan produk dan penyebaran infor-

masi, perusahaan secara moderen serta efisien memanfaatkan sebuah media 

yang tersingkron secara global melalui teknologi internet. Media ini kemudian 

dikenal dengan website perusahaan. Keberadaan media tersebut secara efisien 

mengurangi biaya produksi perusahaan, sedangkan secara fungsional lebih tepat 

guna pada era teknologi. 

Pin et al (2001) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pada berbagai 

negara di Eropa, dari 167 organisasi perusahaan ditemukan sedikitnya sebanyak 

83% organisasi perusahaan tersebut telah memiliki website perusahaan. Maka 
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dari itu, disambut pernyataan Galanki (2002) yang menyatakan bahwa perkem-

bangan teknologi pada kancah komersil tersebut telah menggiring lahirnya 

konsep rekrutmen berbasis online melalui media internet atau disebut juga 

dengan e-rekrutmen atau cyberrecruiting.  

Adanya website perusahaan dapat membuktikan konsekuensi perusahaan 

dalam memberikan kemudahan bagi pengguna internet. Salah satu bentuk ke-

mudahan tersebut adalah informasi rekrutmen. Boxall dan Purcell (2003) menye-

butkan bahwa regenerasi anggota orga-nisasi melalui proses rekrutmen me-

rupakan bagian penting bagi suatu organisasi. Selain tujuan kolektif massa, 

proses rekrutmen juga secara strategis bertujuan untuk memperoleh calon-calon 

kandidat yang berkualitas. Hal tersebut senada dengan pernyataan Parry & 

Tyson (2008) dan Malinowski et al (2005), bahwasanya proses rekrutmen online 

merupakan usaha yang efisien dan meguntungkan perusahaan secara kompetitif. 

Portal bursa lowongan kerja sebagai media penghimpun informasi lowo-

ngan kerja dari berbagai perusahaan, keberadaan sangat mempermudah para 

pencari kerja dari aktifitas menyita waktu, yang mana jika pengguna mengakses 

satu persatu website perusahaan untuk mengecek ketersediaan informasi rekrut-

men, kini pengguna hanya perlu mengakses satu situs. Dari pada sekedar men-

dapatkan akses terhadap informasi, kegiatan memilih informasi akan membu-

tuhkan sebuah usaha yang lebih. Proses pemilihan informasi tersebut dapat saja 

didasarkan pada asumsi serta insting pribadi para pengakses internet. Namun, 

masalah utamanya muncul bukan pada letak keinginan pribadi tersebut. Melain-

kan pada totalitas informasi yang terkumpul pada internet. 



3 
 

Pencarian informasi pada portal bursa lowongan kerja memanfaatkan 

mesin pencarian (search engine) untuk menampilkan informasi sesuai yang di-

cari user. Mesin pencari tersebut ketika difungsikan maka akan memberikan 

hasil berupa kandidat informasi terkait keyword yang diinputkan user, dan infor-

masi yang ditampilkan juga akan sangat banyak. Oleh sebab itu diberikan fitur 

pengurutan pada sistem portal bursa lowongan kerja. Fitur pengurutan pada 

objek penelitian tersebut masih terbatas, yang mana kandidat informasi yang di-

peroleh hanya dapat ditampilkan berdasarkan postingan terbaru atau lokasi ter-

dekat atau kemiripan keyword semata. Sehingga masih diperlukan waktu lagi 

untuk memilah-milah mana kandidat informasi yang sesuai kebutuhan user.  

Guna menanggapi perihal tersebut diperlukan pemaksimalan dalam pe-

manfaatan informasi dari portal bursa lowongan kerja terutama kaitannya untuk 

memperoleh informasi yang terekomendasikan. Dari landasan pemikiran ter-

sebut, peneliti tertarik untuk mengoptimalkan sistem pencarian informasi lowo-

ngan pekerjaan berdasarkan deskripsi kualifikasi dari user dengan portal bursa 

lowongan kerja sebagai objek penelitian.  

Penelitian ini dirancang dengan mengimplementasikan metode cosine 

similarity dan simple additive weighting untuk penyelesaian masalah pada multi 

kriteria pembobotan sehingga dapat menghasilkan rekomendasi pekerjaan. 

Dalam penelitian sebelumnya, cosine similarity diterapkan untuk menilai kemi-

ripan pada pencarian terjemahan ayat-ayat al qur’an dan hadis shahih oleh Yeni 
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Suswatiningsih (2012). Hasil yang diperoleh dari pengujian pada 25 korespon-

den terhadap pencarian keyword untuk al qur’an memperoleh presentase kese-

suaian hasil sebesar 26,32%.  

Guna meningkatkan presentase kesesuaian hasil, menilai dari aspek kesa-

maan keyword saja menjadi kurang relevan untuk meberikan rekomendasi. Oleh 

karenanya dalam penelitian ini ditambahkan juga metode simple additive 

weighting untuk menghasilkan informasi teranking berdasarkan bobot kriteria 

yang sudah diatur user.  

Metode simple additive weighting dipilih didasarkan pada penelitian sebe-

lumnya yang dilakukan oleh Henry Wibowo (2010), dalam penelitiannya yang 

berjudul Aplikasi Uji Sensitifitas untuk Model Multi Atribute Decision Making 

Menggunakan Metode Simpel Additive Weighting dan TOPSIS, menjelaskan 

bahwa metode simple additive weighting merupakan metode yang cocok untuk 

proses pengambilan keputusan karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap 

kriteria. Berdasarkan landasan tersebut, metode yang diangkat dalam penelitian 

ini diharapkan mampu menseleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif 

terlibat serta menghasilkan rekomendasi lowongan kerja yang relevan.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

a. Bagaimana cara mengekstraksi informasi dari portal bursa lowongan 

kerja serta mengelompokkan data ekstraksi kedalam beberapa kriteria? 

b. Bagaimana cara mengimplementasikan metode cosine similarity dan 

mengetahui efektivitasnya terhadap query inputan user? 
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c. Bagaimana menerapkan metode simple additive weighting untuk me-

ranking hasil pencarian berdasarkan aturan bobot yang dipilih user?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitan ini adalah mengimplementasikan cosine similarity dan 

simple additive weighting untuk memperoleh rekomendasi lowongan pekerjaan 

relevan dari portal bursa lowongan kerja. 

1.4  Batasan Penelitian 

Berikut batasan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini 

diantaranya: 

a. Penelitian ini memanfaatkan sumber informasi dari dua portal bursa 

lowongan kerja, yakni http://id.jobsdb.com dan http://jobstreet.co.id. 

yang diambil pada tanggal 15 Agustus 2017 dan 18-20 Agustus 2017, 

b. Penelitian ini memiliki beberapa variabel (kriteria) untuk perankingan 

diantanya judul pekerjaan, lokasi, pendidikan, gaji, dan pengalaman,  

c. Kota asal untuk sistem terbatas pada cakupan kota-kota di Jawa 

Timur, sedangkan tempat tujuan dicarinya pekerjaan terbatas pada 

kota-kota di pulau Jawa, 

d. Berkas yang digunakan adalah dokumen teks yang sebagian besar 

menggunakan Bahasa Indonesia, dan 

e. Media dibangun berbasis search engine website. 

 

 

 

http://id.jobsdb.com/
http://jobstreet.co.id/
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1.5 Metodologi Penyelesaian Masalah 

1.5.1  Studi Pustaka 

Merupakan tahapan mencari literatur berupa artikel, jurnal, 

tutorial, buku referensi dan sumber terkait dengan pengolahan data, 

ekstraksi informasi,  fitur Cosine Similarity dan Simple Additive 

Weighting (SAW) serta teknik pengujian. 

1.5.2 Pengumpulan data 

Proses ini merupakan tahap mencari dan memperoleh data 

dengan cara mengekstrak informasi pada objek penelitian. Proses ini 

memanfaatkan aplikasi web crawler. Data yang digunakan untuk 

penelitian ini merupakan postingan lowongan pekerjaan yang diambil 

dari portal bursa lowongan kerja serta kemudian diolah sesuai 

kebutuhan sistem yang dibangun. 

1.5.3 Analisa Sistem 

Tahapan ini dilakukan analisa untuk menganalisa data yang 

digunakan untuk penelitian, memahami konsep dan alur kerja sistem 

yang dibangun.  

1.5.4 Implementasi 

Proses ini merupakan tindak lanjut dari tahapan perancangan se-

belumnya. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman 

berbasis web serta didalamnya mengaplikasikan metode cosine 

similarity dan simple aditive weighting.  
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1.5.6 Skenario Pengujian 

Skenario pengujian merupakan tahapan yang perlu dilakukan 

untuk mengukur tingkat efektifitas dan keakurasian dari sistem yang 

dibangun pada penelitian ini.  Pengujian dilakukan dengan menghitung 

presentasi dari precision dan recall. 

1.5.7 Penulisan Laporan 

Sebagai tahap akhir dalam penelitian, dilakukan dokumentasi be-

rupa penulisan laporan untuk menjelaskan deskriptif pengerjaan sistem. 

Dokumentasi juga dapat ditujukan pada peneliti berikutnya guna me-

mudahkan pengembang sistem dikemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan disusun kedalam beberapa bab pembahasan, di-

antaranya: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan berisi tentang penjabaran latar belakang mengenai sebab 

dan pentingnya penelitian ini harus dilakukan, merumuskan pokok permasala-

han yang dihadapi, tujuan dilakukannya penelitian, batasan permasalahan, me-

todologi penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai konsep dasar dan teori-teori yang berkai-

tan terhadap topik yang diangkat dalam penelitian ini. 
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BAB III. ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisis sistem meliputi perancangan tampilan 

sistem, serta analisis metode cosine similarity dan simple additive weighting. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Dalam bab ini dilakukan evaluasi sitem dan pengujian untuk hasil reko-

mendasi dan perankingan dengan menggunakan metode metode cosine simi-

larity dan Simple Additive Weighting (SAW) sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Bab kesimpulan dan penutup berisi ringkasan penelitian dan saran pe-

ngembangan yang didapat setelah mampu mengimplementasikan sistem dan 

diakurasikan dengan pengujian untuk memeroleh informasi secara kuantitatif. 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

pihak akademisi, peneliti atau pihak lain yang berkepentingan untuk menjadikan 

penelitian ini sebagai pertimbangan dalam membuat pengembangan atau pene-

litian sejenis untuk masa mendatang. 

 


