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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Atlet adalah profesi yang mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. 

Hal ini didukung beberapa prestasi cabang olahraga atlet Indonesia di kompetisi 

dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan atlet sebagai olahragawan 

yang mengikuti serangkaian pertandingan atau perlombaan dalam kompetisi yang 

terstruktur yang membutuhkan kekuatan, ketangkasan, dan kecepatan [1].  

Olahraga yang diperlombakan untuk kejuaraan, salah satunya adalah 

olahraga Karate. Karate merupakan salah satu olahraga bela diri yang digemari 

oleh masyarakat di Indonesia. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat 

selalu melakukan pemantauan prestasi atlet, salah satunya yaitu atlet karate yang 

bertanding pada event seperti Pekan Olahraga Nasional (PON). Ketua Bidang 

Pembinaan dan Prestasi (Binpres) Pengprov Forki Jabar, Arif Hardiana 

menuturkan, seleksi dilakukan untuk menentukan komposisi atlet sebanyak 19 

orang terdiri dari 9 atlet putri dan 10 atlet putra, dimana pada cabang olahraga 

karate PON XX 2020 mendatang akan dipertandingkan 8 nomor putra dan 7 

nomor putri yakni kata perorangan, kata beregu, dan kumite perorangan [2]. 

Namun dalam proses penyeleksian atlet seringkali terjadi data rangkap dan human 

error, selain itu juga waktu yang dibutuhkan dalam penyeleksian relatif lama 

karena membutuhkan ketelitian. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu sistem yang 

dapat membantu pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat dalam 
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memberi rekomendasi seleksi atlet karate berdasarkan kriteria yang terdiri dari 

aspek penampilan teknik dan aspek penampilan atletis dengan konsep mencari 

individu yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang dibutuhkan. 

Untuk mengatasi hal tersebut digunakan metode profile matching yang 

merupakan metode yang sangat sesuai digunakan untuk pengambilan keputusan 

yang berhubungan dengan nilai prestasi jabatan dan kompetensi individu karena 

perhitungan yang dilakukan dengan pembobotan dan perhitungan gap. Dengan 

demikian untuk calon kandidat yang memiliki gap lebih kecil makan nilai 

bobotnya akan semakin besar.  

Pengambilan keputusan merupakan metode penentuan berbagai alternatif 

aksi yang memiliki tujuan untuk mencapai satu atau beberapa sasaran. Sistem 

pengambilan keputusan memiliki 4 fase yaitu fase intelegensi, fase desain, fase 

pilihan, dan fase implementasi. Dasar dari pengambilan keputusan berada pada 

fase 1 sampai 3, dimana hasil yang akan didapatkan adalah rekomendasi [3]. 

Dari hasil penelitian sebelumnya, sistem pendukung keputusan kelayakan 

penentuan atlet berprestasi dengan menggunakan metode analytical network 

process menunjukan bahwa sistem yang dibangun dapat mempermudah 

penyeleksian atlet berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan mudah dan cepat. 

Atas dasar tersebut dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Profile 

Matching Dalam Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Atlet Karate”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana penerapan metode profile matching dalam memberi 

rekomendasi seleksi atlet karate di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 

Jawa Barat untuk PON XX 2020? 

2. Bagaimana kinerja dari penggunaan metode profile matching pada sistem 

pendukung keputusan rekomendasi seleksi atlet karate? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

a. Tujuan 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebegai berikut: 

1. Menerapkan metode profile matching dalam memberi rekomendasi seleksi 

atlet karate di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat untuk PON 

XX 2020. 

2. Mengetahui kinerja dari penggunaan metode profile matching pada sistem 

pendukung keputusan rekomendasi seleksi atlet karate. 

b. Manfaat 

Manfaat dari penerapan metode profile matching dalam pembuatan sistem 

pendukung keputusan seleksi atlet karate adalah membantu pihak Dinas Pemuda 

dan Olahraga Provinsi Jawa barat dalam memilih dan memilah atlet mana yang 

layak lolos seleksi. 

1.4 Batasan Masalah 

Dengan adanya rumusan masalah di atas, mengingat terbatasnya waktu, 

tenaga, dan pikiran dalam penyusunan laporan tugas akhir, maka batasan 

masalahnya adalah sebagai berikut: 
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1. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk seleksi 

atlet karate adalah metode profile matching. 

2. Kriteria yang digunakan pada aplikasi ini dalam merekomendasikan seleksi 

atlet karate ada 2, yaitu: aspek penampilan teknik dan aspek penampilan 

atletis. 

3. Dari hasil perhitungan yang dilakukan dengan metode profile matching akan 

menampilkan output alternatif atlet beserta hasil perhitungan nilai akhirnya.  

4. Fitur-fitur yang dibuat meliputi fitur untuk mengolah data kriteria, data atlet 

karate, dan hasil seleksi atlet menggunakan profile matching. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Penelitian dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat 

mengenai sistem yang berlaku, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui 

kekurangan yang ada dalam sistem. 

a. Metode pengumpulan data 

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data secara langsung kepada 

instansi terkait berdasarkan prosedur yang sistematik sehingga memperoleh data 

yang baik dan benar dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1. Studi Pustaka 

Dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh aspek-aspek teoritis 

dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang ditinjau 

dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. 
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2. Wawancara 

Dilakukan wawancara untuk melengkapi bahan yang sudah ada selama 

observasi, yaitu kepada pegawai yang berkaitan dengan sistem yang diteliti. 

3. Observasi 

Dilakukan observasi atau pengamatan secara langsung untuk mempelajari, 

mengamati, dan mengumpulkan data serta informasi yang digunakan dalam 

kegiatan yang dilakukan berdasarkan sistem yang sedang berlaku. 

4. Studi Literatur 

Dilakukan pencarian perbandingan dengan studi sejenis dari beberapa 

penyusunan di beberapa karya ilmiah. 

 

b. Metode pengembangan sistem 

Metode pengembangan sistem menggunakan metode prototype.  Dalam 

metode prototype terdapat beberapa proses, yaitu komunikasi (communication), 

rencana cepat (quick plan), pemodelan desain cepat (modelling quick design), 

pembangunan prototipe (construction of prototype), serta pengiriman penempatan 

dan umpan balik (deployment delivery & feedback) [4]. 

1.6 Sistematika Penyusunan 

Sistematika penyusunan laporan tugas akhir dibagi menjadi lima bab dengan 

penjelasan singkat mengenai tiap-tiap bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, 

batasan masalah, metodologi penelitian, serta sistematika penyusunan laporan 

tugas akhir. 
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BAB II STUDI PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan pustaka mengulas jurnal/artikel ilmiah yang 

menimbulkan gagasan dan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan, serta 

landasan teori, paradigma atau cara pandang, metode-metode yang telah ada dan 

atau akan digunakan, serta konsep yang telah diuji kebenarannya. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini memuat rancangan sistem yang akan dikembangan. Model 

perancangan berupa Context Diagram, DFD (Data Flow Diagram) dengan 

faktorisasi serta dengan kamus datanya, perancangan struktur menu, struktur 

datanya, serta layar saji. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini memuat implementasi dan pengujian dari perancangan yang 

telah dibuat dan pembahasannya, serta mencakup gambar tampilan (interface) dari 

program yang mendukungnya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan (rangkuman keseluruhan isi yang sudah 

dibahas) dan saran (saran perluasan, pengembangan, pendalaman, atau pengkajian 

ulang). 
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