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Abstract
Cv. Karya Alam is a company with extensive experience engaged in construc on and services, which has developed into a company
engaged in contrac ng or renova on and marble and granite installa on services. In Cv. Karya Alam has several competent employees.
Employees are the most important asset in a company. To get qualiﬁed and competent employees in the human resources (HR)
department, a selec on of the best employees is held selec vely in accordance with exis ng criteria. One of the methods used for
selec ng the best employees is the applica on of proﬁle matching matching, which is a research method that can be used in a decision
support system, because it is able to select the best alterna ve from a number of alterna ves based on speciﬁed criteria. The result of
this research is the determina on of the best selec on into the ranking from the calcula on results of the proﬁle matching method that
has been applied. From the results of the exis ng rankings, the highest proﬁle matching value will be the best employee, ranking
employees according to predetermined criteria.
Keywords: Best Employees selec on, Construc on and Services, Proﬁle Matching, Decision Support System (DSS).

Abstrak
Cv. Karya Alam merupakan sebuah perusahaan dengan pengalaman yang luas yang bergerak dibidang kontruksi dan jasa, yang telah
berkembang menjadi perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor atau renovasi dan jasa pemasangan marmer dan granit. Di Cv. Karya
Alam memiliki beberapa karyawan yang sangat kompeten. Karyawan adalah aset terpen ng dalam sebuah perusahaan, Untuk
mendapatkan karyawan yang berkualitas dan kompeten di bagian sumber daya manusia (SDM), maka diadakan pemilihan karyawan
terbaik yang dilakukan secara selek f sesuai dengan kriteria yang ada. Salah satu metode yang digunakan untuk pemilihan karyawan
terbaik adalah penerapan proﬁle matching matching yang merupakan metode peneli an yang dapat digunakan dalam sistem
pendukung keputusan, karena mampu menyeleksi alterna f terbaik dari sejumlah alterna f berdasarkan kriteria - kriteria yang
ditentukan. Hasil dari peneli an ini adalah penentuan pemilihan terbaik kedalam perangkingan dari hasil perhitungan metode proﬁle
matching yang telah diterapkan. Dari hasil perangkingan yang ada akan memiliki nilai proﬁle matching ter nggi yang menjadi karyawan
terbaik , perangkingan karyawan sesuai kriteria yang telah ditentukan.
Keywords: Pemilihan Karyawan Terbaik, Konstruksi dan Jasa, Proﬁle Matching, Sistem pendukung Keputusan (SPK).
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PENDAHULUAN
Sebuah perusahaan tenaga kerja atau karyawan mempunyai
peranan pen ng, karena karyawan adalah salah satu faktor yang
bisa menentukan keberhasilan dan kesuksesan dalam sebuah
perusahaan. Karyawan adalah aset terpen ng dalam sebuah
perusahaan, karena tanpa karyawan perusahaan dak akan
bertahan lama dan akan mengalami kemunduran[1].
CV Karya Alam adalah perusahaan dengan pengalaman yang
luas di bidang konstruksi dan jasa, dan kini telah berkembang
menjadi perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor
konstruksi baru atau renovasi dan jasa pemasangan marmer dan
granit. Dalam menjalankan perusahaannya, CV Karya Alam
belum membuat suatu metode pengambilan keputusan untuk
menentukan karyawan terbaik. Penentuan karyawan terbaik
masih dilakukan dengan cara manual atau musyawarah, sehingga
bersifat subjek f dan hasilnya menjadi dak valid, dan
kemungkinan akan terjadi kesulitan dan kesalahan pada saat
memasukkan data karyawan yang akan menyebabkan data yang
akan di olah menjadi dak akurat.
Dengan Metode yang akan digunakan untuk merumuskan
sistem keputusan pemilihan karyawan terbaik adalah metode
proﬁle matching yang dapat memberikan rekomendasi berupa
karyawan terbaik berdasarkan rangking. Metode proﬁle
matching dapat menemukan karyawan terbaik melalui kriteria
yang telah ditentukan sebelumnya, memilih alterna f terbaik
dari beberapa alterna f, kemudian melakukan proses
pemeringkatan untuk mendapatkan alterna f yang lebih baik
yaitu karyawan terbaik[2].
Pencocokan ﬁle adalah proses membandingkan kemampuan
pribadi dengan kemampuan kerja sehingga dapat dilihat
perbedaan kemampuan (disebut juga gap). Semakin kecil gap
yang dihasilkan maka semakin besar nilai bobotnya yang berar
memiliki peluang lebih besar untuk menjadi karyawan terbaik
tersebut[3]. Tujuan sistem pendukung keputusan ini terdiri dari
empat tujuan yang akan dicapai yaitu:
1.Dapat mempermudah proses Pemilihan karyawan terbaik
dengan cara menggunakan metode proﬁle matching pada CV.
Karya Alam
2.Dapat mempermudahkan pemilihan karyawan terbaik dalam
pengambilan keputusan, sehingga dapat menghasilkan suatu
keputusan yang lebih tepat dan eﬁsien
3.Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, tentunya akan
sangat menguntungkan dan dapat menghasilkan sesuai dengan
kebutuhan perusahaan tersebut
4.Meminimalkan kesalahan yang terjadi pada pemrosesan data
yang sedang berjalan berdasarkan analisis yang telah disusun.
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METODE PENELITIAN
2.1 Tahapan Peneli an

Sumber: Hasil Peneli an CV. Karya alam (2016)
Gambar1. Diagram alur proses peneli an
2.2 Instrumen Peneli an
Alat peneli an yang digunakan dalam peneli an ini sebagai
alat pengumpulan data adalah format kuesioner dengan
menggunakan skala likert. Berbagai skala pengukuran dapat
digunakan saat merancang skala dalam peneli an, seper skala
Thurstone, Gu man, dan Likert. Skala Likert menggunakan
beberapa pertanyaan untuk mengukur perilaku pribadi dengan
menjawab 5 poin pilihan untuk se ap item pertanyaan, yaitu
Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan
Sangat Tidak Setuju (STS) [12].
2.3 Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel
Peneli an
Dalam melakukan peneli an ini, penulis berusaha untuk
mengumpulkan data dan informasi akurat yang dapat
menunjang proses dan hasil peneli an diantaranya:
a. Metode Observasi
Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan
jalan mengama perilaku atau peris wa yang sedang terjadi.
b. Metode Wawancara
Wawancara adalah teknik komunikasi langsung antara
peneli dengan objek dengan cara peneli mengajukan
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pertanyaan yang dijawab langsung dengan objek.
c. Studi Pustaka
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan summber
referensi sebagai acuan seper buku, jurnal dan ar kel-ar kel
atau referensi-referensi yang ada terkait dengan peneli an[1].
d. Kuesioner
Menggunakan kuesioner yang diberikan kepada orang yang
diwawancarai untuk mengumpulkan data untuk mendapatkan
data berbobot, yang digunakan sebagai perhitungan untuk
menentukan karyawan terbaik dengan menerapkan metode
pencocokan ptoﬁl dalam sistem pendukung keputusan[3].
e. Populasi dan Sampel
Metode pencarian populasi yang digunakan mengacu pada
pendapat Slovenia. Jumlah karyawan pada CV. Karya Alam yang
terdiri dari 30 karyawan. adapun pengambilan sample dari
populasi dilakukan secara acak yaitu 4 karyawan dari bagian
kantor yang mencakup bagian manager operasional, Bendahara,
sekretaris, supervisor.

Hasil yang didapatkan dari perhitungan rumus slovin adalah
dibulatkan 3,9603960396 menjadi 4.
2.4 Analisa Data
Adapun Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu
1. Menentukan kandidat mana yang paling cocok menduduki
jabatan yang diajukan oleh perusahaan.
2. Menghitung pemetaan Gap kompetensi adalah beda antara
proﬁl jabatan dengan proﬁl karyawan.

Tabel 1. Bobot nilai GAP
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3. Perhitungan dan Pengelompokkan Core dan Secondary Factor.
keterangan:

NCF
: Nilai rata-rata core factor
NSF
: Nilai rata-rata secondary factor
NC (i, s, p) : Jumlah total nilai core factor (Intelektual, Sikap
Kerja, Perilaku)
NS (i, s, p) : Jumlah total nilai secondary factor (Intelektual, Sikap
Kerja, Perilaku)
IC
: Jumlah item core factor
IS
: Jumlah item secondary factor
4. Perhitungan Nilai Total
Setelah tahap pengkelompokan core factor dan secondary
factor, selanjutnya adalah perhitungan nilai total berdasarkan
presentase dari core factor dan secondary factor yang
berpengaruh terhadap nilai karyawan.
Rumusnya adalah:

Keterangan:
NCF (i, s, p)

: Jumlah total nilai core factor (Intelektual,
Sikap Kerja, Perilaku)
NSF (I, s, p)
: Nilai rata-rata secondary factor (Intelectual,
sikap kerja dan prilaku)
N (I, s, p)
: Nilai (Intelectual, sikap kerja dan prilaku)
(x)%
: Nilai persen yang diinput untuk masingmasing aspek[4].
5. Perhitungan Ranking
Hasil akhir dari proses Proﬁle Matching adalah ranking dari
kandidat yang diajukan untuk mengisi suatu karyawan terbaik
tertentu dengan rumus:

Keterangan:
ND
: Nilai Disiplin
NI
: Nilai Integritas
NK
: Nilai Kecerdasan[6].

HASIL & PEMBAHASAN
3.1 Pemetaan GAP Kopetensi
Tabel 2. aspek Disiplin
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Tabel 3 Aspek Integritas

Tabel 7. Core factor, Secondary Factor dan nilai Total Aspek
Disiplin

Tabel 4. Aspek kecerdasan

3.3 Perhitungan Rangking
Tabel 8. Penentuan Rangking

Tabel 5. skala penilaian

KESIMPULAN DAN SARAN
Tabel 6. Hasil Kuesioner, Hasil Perhitungan Gap Kompetensi,
Hasil Bobot Nilai Gap Aspek Disiplin

Berdasarkan peneli an dan analisa data yang telah dilakukan
untuk pemilihan karyawan terbaik di CV. Karya Alam
menggunakan metode proﬁle maching dengan beberapa aspek
kriteria yaitu: Disiplin, Integritas, Kecerdasan dapat disimpulkan
Sistem Pendukung Keputusan mampu memberikan jalan
alterna f untuk pemilihan karyawan terbaik di CV. Karya Alam
dengan menggunakan metode proﬁle matching.
Beberapa Saran untuk pengembangan lebih lanjut:
1.Untuk peneli selanjutnya perlu adanya perbandingan antara
metode sistem pendukung keputusan penilaian dengan metode
yang lainnya, sebagai peningkatan atau pengembangan suatu
sistem.
2.Jika sistem pendukung keputusan penilaian sudah berjalan
dengan baik perlu adanya perbaikan untuk kedepannya sesuai
dengan kebutuhan, atau bisa menambahkan kriteria karyawan
lainnya.
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