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ABSTRAK 

Sampai saat ini banyak  pelamar kerja yang  mengajukan  lamaran kerja, hanya saja sedikit 

pelamar kerja yang  sesuai dengan ketentuan atau kriteria perusahaan (penyedia kerja). Perusahaan 

menyediakan informasi lowongan kerja melalui  media  cetak dan papan pengumuman. Selama ini 

yang digunakan dalam pencarian pekerja menggunakan penilaian langsung terhadap berkas lamaran 

yang dikumpulkan oleh pencari kerja. Selain itu penyampaian informasi pencarian pekerja belum  

memanfaatkan gabungan antara data  profil pencari kerja  dan  penyedia  kerja untuk  mendapatkan  

pencari  kerja  terbaik sesuai kriteria perusahaan dan yang sesuai dengan minat atau kriteria pencari 

kerja. Selain itu penyampaian informasi pencarian pekerja belum  memanfaatkan gabungan antara data  

profil pencari kerja  dan  penyedia  kerja untuk  mendapatkan  pencari  kerja  terbaik sesuai kriteria 

perusahaan dan yang sesuai dengan minat atau kriteria pencari kerja. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  yaitu memiliki cakupan yang sangat luas. 

Ada beberapa istilah di dalam penelitian, yaitu pendekatan, rancangan, rencana, desain, metode, dan 

teknik. Sedangkan teknik penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pengembangan research 

dan development. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah  pencari kerja terbaik diperoleh melalui perangkingan 

menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process), pencari kerja yang mendapatkan nilai 

total terbanyak maka pencari kerja tersebut akan menempati posisi rangking pertama atau teratas yaitu 

sebagai pencari kerja terbaik berdasarkan perangkingan pencari kerja. 

 

Kata Kunci Rekomendasi Pencari Kerja Terbaik, Analytical Hierarchy Process, research dan 

development. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sampai saat ini banyak  

pelamar kerja yang  mengajukan  

lamaran kerja, hanya saja sedikit 

pelamar kerja yang  sesuai dengan 

ketentuan atau kriteria perusahaan 

(penyedia kerja). PT.Keong 

Nusantara Abadi adalah 

perusahaan yang bergerak 

dibidang produksi serta 

pengiriman jelly. Perusahaan 

menyediakan informasi lowongan 

kerja melalui  media  cetak dan 

papan pengumuman. Selama ini 

yang digunakan dalam pencarian 

pekerja menggunakan penilaian 

langsung terhadap berkas lamaran 

yang dikumpulkan oleh pencari 

kerja. Selain itu penyampaian 

informasi pencarian pekerja belum  

memanfaatkan gabungan antara 

data  profil pencari kerja  dan  

penyedia  kerja untuk  

mendapatkan  pencari  kerja  

terbaik sesuai kriteria perusahaan 

dan yang sesuai dengan minat atau 

kriteria pencari kerja. 

Pada penelitian yang 

berjudul Sistem Pendukung 

Keputusan Pemilihan Karyawan 

Berprestasi Berdasarkan Kinerja 

Menggunakan Metode Analytical 

Hierarchy Process pada penelitian 

ini menghasilkan Sistem 

pendukung keputusan dapat 

digunakan sebagai alat untuk 

mengevaluasi atas kinerja 

karyawan yaitu dengan 

menggunakan salah satu metode 

dalam sistem pendukung 

keputusan. Metode yangdigunakan 

yaitu AHP (Analythic Hierarchy 

Process). Aplikasi ini dapat 

menampilkan peringkat sepuluh 

besar (top ten) karyawan 

berprestasi melalui grafik yang di 

tampilkan dalam aplikasi. 

Berdasarkan permasalahan 

diatas, maka diperlukan 

Rekomendasi Pencari Kerja 

Terbaik Menggunakan Metode 

AHP. Pada sistem akan didapatkan 

pencari kerja yang sesuai dengan 

kriteria pihak penyedia kerja, serta 

akan didapatkan lowongan kerja  

yang  sesuai  dengan  kemauan 

pencari kerja. Metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process) ini 

dipilih karena prinsip kerjanya 

dalam penyederhanaan suatu 

persoalan kompleks yang tidak 

terstruktur, strategik, dan dinamik 

menjadi bagian-baiannya, serta 

menata dalam suatu hierarki yang 

mampu memilih alternatif terbaik 

dari sejumlah alternatif 

berdasarkan prioritas  kriteria-
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kriteria  yang  telah  ditentukan, 

sehingga hasil rekomendasi yang 

diambil bisa lebih obyektif. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

1. Sedikit pencari kerja yang 

sesuai dengan ketentuan 

perusahaan (penyedia kerja) 

2. Perusahaan menyediakan 

informasi lowongan kerja 

melalui  media  cetak dan 

papan pengumuman 

3. Proses pemilihan pencari kerja 

menggunakan penilaian 

langsung terhadap berkas 

lamaran yang dikumpulkan 

oleh pencari kerja 

4. Penyampaian informasi 

pencarian pekerja belum  

memanfaatkan gabungan 

antara data  profil pencari kerja  

dan  penyedia  kerja  untuk  

mendapatkan  pencari  kerja  

terbaik  dan yang sesuai 

dengan minat pencari kerja 

1.3. Batasan Masalah  

1. Data personal pencari kerja 

diperoleh dari pencari kerja 

saat mengisi data personal pada 

Sistem Rekomendasi Pencari 

Kerja Terbaik 

2. Data rekomendasi yang diolah 

adalah data berdasarkan 

kriteria pendidikan terakhir, 

kondisi mata, usia, nilai IPK, 

NUN SMA, pengalaman kerja. 

Kriteria pendidikan terakhir 

terdiri dari 

SMP,SMA,D1,D2,D3,S1. 

Kriteria kondisi mata terdiri 

dari berkaca mata, tidak 

berkaca mata. Kriteria usia 

terdiri dari usia 45-64, usia 35-

44, usia 25-34, usia 15-24. 

Kriteria nilai IPK terdiri dari 

IPK (3,8-4,0), IPK (3,4-3,7), 

IPK (3,5-3,0). Kriteria NUN 

SMA terdiri dari NUN (2,8-

3,0), NUN (2,4-2,7), NUN 

(2,0-2,6). Kriteria pengalaman 

kerja terdiri dari 0 tahun, 1 

tahun, 2 tahun, 3 tahun.  

3. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Metode 

AHP (Analythical Hierarchy 

Process). 

4. Sistem dapat diakses oleh 2 

level yaitu pencari kerja dan 

admin. 

5. Sistem dibuat dengan 

menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan 

database  MySQL. 

1.4. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana membuat Sistem 

Rekomendasi Pencari Kerja 

Terbaik Pada PT.Keong 

Nusantara Abadi? 
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2. Bagaimana 

mengimplementasikan metode 

AHP (Analytical Hierarchy 

Process) untuk Sistem 

Rekomendasi Pencari Kerja 

Terbaik Pada PT.Keong 

Nusantara Abadi? 

3. Bagaimana melakukan 

Rekomendasi Pencari Kerja 

Terbaik berdasarkan kriteria 

pencari kerja?   

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat Sistem Rekomendasi 

Pencari Kerja Terbaik Pada 

PT.Keong Nusantara Abadi  

2. Mengimplementasikan Metode 

AHP (Analytical Hierarchy 

Process) untuk Sistem 

Rekomendasi Pencari Kerja 

Terbaik Pada PT.Keong 

Nusantara Abadi  

3. Melakukan Rekomendasi 

Pencari Kerja Terbaik 

berdasarkan kriteria pencari 

kerja 

1.6. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Teknik 

penelitian 

a. Pendekatan 

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Metode 

pendekatan kuantitatif 

memiliki cakupan yang 

sangat luas. Ada beberapa 

istilah di dalam penelitian, 

yaitu pendekatan, 

rancangan, rencana, desain, 

metode, dan teknik. . 

b. Teknik Penelitian 

Teknik penelitian 

dalam penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan 

research dan development.  

2. Prosedur Penelitian 

 

Gambar 1.1 Alur Proses 

Penelitian 

Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Studi literatur atau kepustakaan 

Studi literatur dilaksanakan dengan cara 

mengumpulkan data serta mempelajari 

berbagai informasi yang berkaitan 

dengan data dan model pemrograman. 

 

Metode pembangunan sistem dalam 

pembuatan sistem ini menggunakan 

waterfall. Tahapan pengembangan sistem 

yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Requirements analysis and definition  
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Tahap Requirements analysis and 

definition merupakan tahap 

pengumpulan kebutuhan secara lengkap 

kemudian dianalisis dan didefinisikan 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

program yang akan dibangun. Fase ini 

harus dikerjakan secara lengkap untuk 

bisa menghasilkan desain yang lengkap.  

b. System and software design  

Tahap System and software design 

merupakan tahap mendesain perangkat 

lunak yang dikerjakan setelah 

kebutuhan selesai dikumpulkan secara 

lengkap.  

c. Implementation and unit testing  

Tahap Implementation and unit testing 

merupakan tahap hasil desain program 

diterjemahkan ke dalam kode-kode 

dengan menggunakan bahasa 

pemrograman yang sudah ditentukan. 

Program yang dibangun langsung diuji 

baik secara unit.  

d. Integration and system testing 

Tahap Integration and system testing 

merupakan tahap penyatuan unit-unit 

program kemudian diuji secara 

keseluruhan (system testing). 

e. Operation and maintenance  

Tahap Operation and maintenance 

merupakan tahap mengoperasikan 

program dilingkungannya dan 

melakukan pemeliharaan, seperti 

penyesuaian atau perubahan karena 

adaptasi dengan situasi sebenarnya. 

  

Gambar 1.2 Alur pengembangan 

Waterfall (Classic Life Cycle) 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Sistem Pendukung 

Keputusan 

SPK (Sistem  pendukung  

keputusan)  adalah  salah  satu  cara 

mengorganisir  informasi 

(melibatkan  pengunaan  basis  

data)  yang  dimaksudkan  untuk  

digunakan  dalam  membuat 

keputusan. SPK dirancang untuk 

pendekatan menyelesaikan masalah 

para pembuat keputusan dan  

kebutuhan-kebutuhan  aplikasi,  

tetapi  tidak  untuk  menggantikan  

keputusan  maupun membuat suatu 

keputusan untuk pengguna.Pada  

dasarnya  Sistem  Pendukung  

Keputusan dirancang  untuk  

mendukung  seluruh  tahap 

pengambilan  keputusan mulai dari 

mengidentifikasi masalah,  memilih  

data  yang  relevan, menentukan 

pendekatan  yang  digunakan  

dalam  proses pengambilan  

keputusan  sampai  mengevaluasi 

pemilihan alternatif (Hasan, 

2002:27) 
[1]

.  
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Man  dan  Watson  

mendefinisikan  Sistem Pendukung  

Keputusan  merupakan  suatu  

sistem interaktif yang membantu 

manajer dalam mengambil 

keputusan  melalui  penggunaan  

data  dan  model keputusan  untuk  

memecahkan  masalah-masalah 

yang  sifatnya  semi  terstruktur dan   

tidak  terstruktur (Kadarsah, 2000) 

[2]
. 

2.2 Pengertian Sistem Rekomendasi 

Menurut  Sebastia,  L  

(2009)  sistem rekomendasi  

merupakan  sebuah  (web)  alat 

personalisasi  yang  menyediakan  

pengguna  sebuah informasi  daftar  

item-item  yang  sesuai  dengan 

keinginan  masing-masing  

pengguna.  Sistem rekomendasi  

menyimpulkan  preferensi  

pengguna dengan  menganalisis  

ketersediaan  data  pengguna, 

informasi  tentang  pengguna  dan  

lingkungannya (Sebastia, L et al., 

2009) 
[4]

.  

2.3 Analitical Hierarchy Process (AHP) 

AHP merupakan  

pendekatan  dasar untuk 

pengambilan keputusan. Dalam 

proses ini  pembuat keputusan 

menggunakan Pairwise 

Comparison  yang digunakan untuk 

membentuk seluruh prioritas untuk 

mengetahui ranking dari alternatif. 

Model  AHP  pertama  yang  

dikembangkan  oleh  Thomas  L.  

Saaty  (dalam Kadarsyah, 1998)
[2]

 

merupakan AHP dengan 

pembobotan additive. Disebut 

additive karena operasi aritmatika 

untuk mendapatkan bobot totalnya 

adalah penjumlahan. Dalam metode 

AHP,  ada  tiga  prinsip  pokok  

yang  harus  diperhatikan,  yaitu  

(Saaty  dalam  Kadarsyah, 1998)
[2] 

Tahapan-tahapan 

pengambilan keputusan dalam 

metode AHP pada dasarnya adalah 

sebagai berikut:
 

1. Mendefinisikan  masalah  dan  

menentukan solusi  yang  

diinginkan, kemudian 

menyusun struktur hirarki yang 

dawali dengan tujuan umum, 

dilanjutkan dengan kriteria-

kriteria dan alternatif-alternatif 

pilihan yang ingin dirangking. 

2. Membuat matriks  

perbandingan  berpasangan 

yang menggambarkan  

kontribusi  relatif  atau 

pengaruh  setiap  elemen  

terhadap  tujuan  atau kriteria 

yang setingkat diatasnya.  



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Lulun Diana Amalia | 11.1.03.02.0197 
Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id    
|| 10|| 

 

Tabel 2.1 Matriks 

Perbandingan Berpasangan 

K A1 A2 A3 

A1 1 A12 A13 

A2 Aij 1 A23 

A3 Aij Aij 1 

Rumus perhitungan untuk 

mengisi kolom Aij adalah 

dengan persamaan   

Aij= 
 

    
  ………………….(1.1) 

3. Mendefiniskan  perbandingan  

berpasangan. Kolom  diisi  

dengan  hasil perbandingan  

dari  masing-masing  elemen 

akan  berupa  angka  1  sampai  

9  yang menunjukkan  

perbandingan  tingkat 

kepentingan  suatu  elemen.  

Skala  penilaian perbandingan 

dapat dilihat pada tabel 2.2.  

Tabel 2.2 Skala Penilaian Perbandingan 

 

Sumber : [3] 

4. Menormalkan data yaitu 

dengan membagi nilai dari 

setiap elemen didalam matriks 

yang berpasangan dengan nilai 

total dari setiap kolom. 

Nilai Elemen Baru = 

                               

                 
……..…(1.2) 

5. Menghitung eigen vector dari 

setiap matriks perbandingan 

berpasangan. Nilai eigen vector 

merupakan bobot setiap 

elemen. Langkah ini untuk 

mensintesis pilihan dalam 

penetuan prioritas elemen pada 

tingkat hirarki terendah sampai 

pencapaian tujuan.  

Bobot Prioritas = 
            

               
 ..…….(1.3) 

6. Menghitung  konsistensi  untuk  

mengetahui seberapa  baik  

konsistensi  yang  ada. 

Menghitung  konsistensi  

dengan  mengalikan setiap  

nilai  pada  kolom  pertama  

dengan prioritas  relatif  elemen  

pertama,  nilai  kolom kedua  

dengan prioritas  relatif  elemen  

kedua, dan  seterusnya (weight 

sum vector),kemudian  tiap  

baris dijumlahkan  dan  

hasilnya  dibagi  dengan 

prioritas relatif yang 

bersangkutan. Hasil bagi 
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tersebut  dijumlahkan  untuk  

mendapat  kan nilai  λmaks. 

7. Menguji konsistensi hirarki. 

Jika tidak memenuhi dengan 

CR<0,100 maka penilaian harus 

diulangi kembali. 

8. Pegukuran konsistensi dari 

suatu matriks itu sendiri 

didasarkan atas eigen 

maksimum dengan rumus 

sebagai berikut: 

CI = 
       

   
  ……………..(1.4) 

CI   = Rasio Penyimpanan 

(deviasi) konsistensi 

(consistency indeks) 

λmax = Nilai eigen terbesar dari 

matriks berordo n 

n  = Ordo matriks 

Apabila CI bernilai nol, maka 

matrik pair wise comparation 

tersebut konsisten. Batas 

ketidakkonsistenan ditentukan 

dengan menggunakan Rasio 

Konsisten (CR), yaitu 

perbandingan indeks 

konsistensi dengan Random 

Indeks, dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

CR = 
  

  
   ………………... (1.5) 

CR  = Rasio Konsistensi 

RI   = Indeks Random 

Tabel 2.3 Nilai Random Indeks (RI) 

 

Sumber : [3] 

Bila matriks pair-wise comparation 

dengan nila CR lebih kecil dari 

0,100 maka ketidakkonsistenan 

pendapat dari decision maker 

dapat diterima, jika tidak maka 

penilaian perlu diulang. 

3. TINJAUAN UMUM LOKASI 

PENELITAN 

 Usaha dari Wong Coco Grup 

dimulai pada tahun 1984 dengan 

berdirinya PT. Keong Nusantara 

Abadi yang memproduksi escargots 

(siput daging) yang sebagian besar 

dari mereka seluruhnya diekspor ke 

luar negeri. Pabrik pengolahan 

escargot pertama pertama kali 

didirikan di Natar, Lampung. 

Daging bekicot, yang awalnya 

tidak tampak banyak menarik bagi 

orang Indonesia sebenarnya adalah 

favorit dan kemewahan barang 

untuk orang-orang di seluruh dunia. 

PT.Keong Nusantara Abadi 

Mojoayu berdiri pada tahun 2004 

di Ds.Mojoayu RT.08 RW.01 

Kec.Plemahan Kota Kediri 

Indonesia. PT.Keong Nusantara 

Abadi Mojoayu  memproduksi 

seperti Nata de Coco, Aloe Vera, 

Palm Buah, Jelly, Ice Bon Bon, 
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Grass Jelly, Sirsak Juice, Ice 

Coffee, bayi jagung, jagung manis, 

Fermentasi Bean dadih, dan 

sebagainya.PT. Keong Nusantara 

Abadi membanggakan menjadi 

produsen utama kaleng nata de 

coco minuman mirip dengan 

minuman ringan. Saat ini, Wong 

Coco nata de coco adalah 

pemimpin nata de coco pasar di 

Indonesia. 

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

4.1. Analisis Sistem Lama 

Analisis sistem lama atau 

yang sudah berjalan yaitu dalam 

perekomendasian pencari kerja, 

sistem rekomedasi pencari kerja 

hanya dilakukan secara manual 

menggunakan perasaan melalui 

pengumpulan berkas data personal 

dari pencari kerja untuk menilai 

pencari kerja yang terbaik pada 

PT.Keong Nusantara Abadi. Oleh 

karena itu pada tahap analisis 

system langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah 

mengidentifikasi masalah terlebih 

dahulu. 

4.2. Analisis Metode Yang 

Digunakan 

 Metode yang digunakan pada 

penelitan ini adalah metode AHP 

sebagai metode untuk melakukan 

rekomendasi pencari kerja terbaik 

berdasarkan kriteria . 

Tabel 4.1 Data Kriteria 

 

 

4.3. Perhitungan Manual AHP 

a. Menghitung Bobot Kriteria 

Langkah-langkah perhitungan 

manual AHP adalah sebagai 

berikut: 

a) Membuat matriks perbandingan 

berpasangan antar kriteria  

weight = bobot 

b) Memberikan penilaian terhadap 

elemen yang dibandingkan dalam 

matriks 

Tabel 4.2 Perbandingan Berpasangan 

 

c) Menghitung Normalisasi Matriks 

(a) Menjumlahkan Tiap Kolom 

P1 = ( 1 + 0,5 + 0,33 + 0,33 + 0,25 +  0,25) 

     = 2,66 

P2 = ( 2 + 1 + 0,5 + 0,33 + 0,33 + 0,25) 

= 4,41 

P3 = ( 3 + 2 + 1 + 0,5 + 0,33 + 0,25) 
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   = 7,08 

P4 = ( 3 + 3 + 2 + 1 + 0,5 + 0,5) 

     = 10 

P5 = ( 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 0,5) 

 = 13,5 

P6 = ( 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1) 

 = 17 

(b) Tiap Cell dari kolom dibagi 

berdasarkan hasil (a)  

Tabel 4.3 Normalisasi 

 

d) Menghitung Eigen Vector / bobot 

P1= ( 0,376 + 0,454 + 0,424+ 0,300 + 

0,296 + 0,235 ) 

    = 2,085 

P2= ( 0,188 + 0,227+ 0,283+ 0,300+  

0,222+ 0,235 ) 

    = 1,455 

P3= ( 0,124 + 0,113+ 0,141 + 0,200 + 

0,222 + 0,235 ) 

    = 1,035 

P4= ( 0,124 + 0,075 + 0,071 + 0,100 + 

0,148 + 0,118 ) 

    = 0,636 

P5= ( 0,094 + 0,075 + 0,047 + 0,050 + 

0,074 +  0,118 ) 

    = 0,458 

P6= ( 0,094 + 0,057 + 0,035 + 0,050 + 

0,037 + 0,057 ) 

    = 0,330 

e) Menghitung Bobot Prioritas 

P1=( 0,376 + 0,454 + 0,424+ 0,300 + 

0,296 + 0,235)/ 6 

    = 2,085  / 6 

    = 0,348 

P2= ( 0,188 + 0,227+ 0,283+ 0,300+  

0,222+ 0,235)/ 6 

    = 1,455 / 6 

    = 0,243 

P3= ( 0,124 + 0,113+ 0,141 + 0,200 + 

0,222+ 0,235)/ 6 

    = 1,035 / 6 

    = 0,173 

P4= ( 0,124 + 0,075 + 0,071 + 0,100+ 

0,148+ 0,118)/ 6 

    = 0,636 / 6 

    = 0,106 

P5= ( 0,094 + 0,075 + 0,047+ 0,050+ 

0,074+  0,118)/ 6 

    = 0,458 / 6 

    = 0,076 

P6= ( 0,094 + 0,057 + 0,035 + 0,050 

+0,037 +0,057)/ 6 

    = 0,330 / 6 

= 0,055 

Tabel 4. 4  Prioritas 

 

f) Menghitung Nilai Eigen 

Maksimum (λmaks) 

Pengecekan apakah matriks 

konsisten atau tidak konsisten 

dengan penjumlahan dari (Weight 

Sum Vector / bobot)  
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Weight Sum Vector ( Vektor Bobot 

Tertimbang ) 

P1= (0,348*1) + (0,243*2) + ( 0,173*3) +  

(0,106*3) + (0,076*4) + (0,055*4) 

    = 0,348 + 0,486 + 0,519 + 0,318 + 0,304  

+ 0,220 

    = 2,195 

P2= (0,348*0,5) + (0,243*1) + ( 0,173*2)  

+ (0,106*3) + (0,076*3) + (0,055*4) 

    = 0,174 + 0,243 + 0,346 + 0,318 + 0,228  

+ 0,220 

   = 1,529 

P3= (0,348*0,33) + (0,243*0,5) + 

(0,173*1)+ (0,106*2) + (0,076*3) + 

(0,055*4) 

    = 0,115 + 0,122 + 0,173 + 0,212 + 0,228 

+ 0,220  

    = 1,060 

P4= (0,348*0,33) + (0,243*0,33) +  

( 0,173*0,5) + (0,106*1) + (0,076*2) + 

(0,055*2) 

    = 0,115 + 0,080 + 0,087 + 0,106 + 0,152  

+ 0,110 

    = 0,650 

P5=(0,348*0,25) + (0,243*0,33) + 

(0,173*0,33)+ (0,106*0,5) + 

(0,076*1) + (0,055*2) 

    = 0,087 + 0,080 + 0,057 + 0,053 + 0,076  

+ 0,110 

    = 0,463 

P6= (0,348*0,25) + (0,243*0,25) + 

(0,173*0,25) + (0,106*0,5) 

+(0,076*0,5) + (0,055*1)    

 = 0,087 + 0,061 + 0,043 + 0,053 +  

0,038 + 0,055 

    = 0,337             

P1 2,195 / 0,348 = 6,307 

P2 1,529 / 0,243 = 6,292 

P3 1,060 / 0,173 = 6,127 

P4 0,650 / 0,106 = 6,132 

P5 0,463 / 0,076 = 6,092 

P6 0,337 / 0,055 = 6,127 

Total  = 37,077  (x) 

 

 λmaks = (x) / jumlah kriteria  

= 37,077  / 6 =  6,179 

g) Menguji Konsistensi  

CI = (λmaks  –  jumlah kriteria ) /  ( jumlah  

kriteria – 1) 

     = (6,179 –  6 ) (6 – 1) 

= 0,179 / 5 

     = 0,036 

CR = CI / RI       

      = 0,036/ 1,24 

      = 0,029 

Karena nilai ratio 

konsistensi ≤ 0,1 maka matriks 

diatas konsisten 

4.4 DFD (Data Flow Diagram) 

Data Flow Diagram (DFD) 

adalah suatu diagram yang 

menggunakan notasi-notasi untuk 

menggambarkan arus dari data 

sistem, yang penggunaannya sangat 

membantu untuk memahami sistem 

secara logika, tersruktur dan jelas.  
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         Gambar 4. 1 Diagram Konteks 

Diagram yang tampak pada 

gambar diatas merupakan diagram 

konteks. Diagram ini menjelaskan 

tentang sistem yang terdiri dari 

pencari kerja dan admin. Pencari 

kera login dan memasukkan data 

personal ke dalam sistem yang 

tidak lain merupakan kriteria dari 

rekomendasi pencari kerja terbaik, 

sedangkan admin akan login dan 

melihat hasil perangkingan AHP 

yang dilakukan oleh sistem. 

 

Gambar 4.2 Data Flow Diagram Level 1 

Tabel 4. 5 Keterangan Data Flow 

Diagram Level 1 

 

5. IMPLEMENTASI 

A. Tampilan Input 

1. Tampilan halaman home 

Halaman home adalah 

halaman awal dari aplikasi ini. 

Pada halaman home terdapat 

beberapa menu yang berfungsi 

untuk menuju ke halaman yang 

lainnya. 

 

Gambar 5.1 Tampilan halaman home 

2. Tampilan halaman login  

Login digunakan untuk 

masuk kedalam aplikasi, dan dari 

halaman login ini akan diketahui 

perbedaan layanan/fasilitas menu 

aplikasi yang dijalankan admin. 

Gambar 5.2 Tampilan Halaman Login 

3. Tampilan halaman admin 

Pada halaman ini admin 

bisa mengedit, mengatur menu-
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menu pada system, serta mengolah 

data-data yang sudah masuk, 

seperti halnya data pelamar 

maupun data admin. 

Gambar 5. 3 Tampilan halaman admin 

4. Tampilan Halaman register 

pelamar 

Halaman register ini 

berfungsi untuk pelamar 

melakukan registrasi memasukkan 

data diri sebelum masuk login 

sebagai pelamar. 

Gambar 5.4 Tampilan Halaman register 

pelamar 

5. Tampilan halaman pelamar 

Halaman ini sebagai 

halaman utama untuk pelamar yang 

akan  melakukan proses pelamaran 

kerja. Pelamar melakukan register, 

login, input data kriteria, hingga 

mengetahui hasil dari perangkingan 

yang dilakukan oleh sistem. 

Gambar 5.5 Tampilan Halaman 

pelamar 

6. Tampilan halaman data pelamar  

Halaman ini sebagai sarana 

untuk sistem bisa menilai sesuai 

kriteria. Pada halaman ini pelamar 

meng inpukan data kriteria 

pelamar. 

Gambar 5. 6 Tampilan Halaman 

halaman data pelamar 

B. Tampilan Output 

Halaman ini sebagai hasil 

rekomendasi pelamar kerja yang 

telah diranking oleh sistem. 

Dimana pelamar yang memiliki 

nilai total terbanyak berdasarkan 
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data kriteria pelamar kerja akan 

menempati urutan teratas. 

Pada halaman hasil 

rekomendasi pelamar kerja yang 

telah diranking oleh sistem. Setelah 

dilakukan perhitungan matrik, 

normalisasi, prioritas, hingga 

perangkingan pelamar. Pelamar 

kerja yang diterima sebanyak 10 

pelamar dari 27 pelamar. 

 

Gambar 5.7 Laporan Hasil 

5. PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasrkan hasil pengujian 

pada pembuatan Tugas Akhir ini, 

maka dapat diambil kesimpulan 

sehubungan dengan penelitian 

Rekomendasi Pencari Kerja 

Terbaik Pada PT.Keong Nusantara 

Abadi yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini digunakan untuk 

merekomendasi pencari kerja 

terbaik menggunakan metode 

AHP (Analytical Hierarchy 

Process)  

2. Pencari kerja terbaik diperoleh 

melalui perangkingan 

menggunakan metode AHP  

3. Dari hasil penelitian 

menunjukkan misalnya pencari 

kerja A mendapatkan nilai total 

terbanyak, maka pencari kerja 

tersebut akan menempati posisi 

rangking pertama atau teratas 

yaitu sebagai pencari kerja 

terbaik berdasarkan 

perangkingan pencari kerja. 

5.2. Saran 

Penulis mengharapkan 

untuk penelitian selanjunya pada 

sistem dilakukan Rekomendasi 

Pencari Kerja Terbaik berdasarkan 

kriteria yang lebih banyak lagi, 

agar hasil dalam perekomendasi 

pencari kerja terbaik lebih akurat 

lagi. 
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