
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub sistem pendidikan 

nasional yang bertanggungjawab dalam penyiapan sumber daya manusia tingkat 

menengah yang handal, berorientasi kepada kebutuhan pasar, harus mampu 

mengembangkan inovasi untuk mempengaruhi perubahan kebutuhan pasar agar 

dapat mewujudkan kepuasan pencari kerja. Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK 

merupakan salah satu komponen penting dalam mengukur keberhasilan 

pendidikan di SMK, dikarenakan BKK menjadi lembaga yang berperan 

mengoptimalkan penyaluran lulusan SMK. 

 Pemberdayaan BKK SMK merupakan salah satu fungsi dalam manajemen 

sekolah sebagai bagian pembinaan terhadap proses pelaksanaan kegiatan, BKK 

SMK yang telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan SMK. 

 BKK SMK merupakan salah satu komponen pelaksanaan pendidikan 

sistem ganda, karena tidak mungkin bisa dilaksanakan proses pembelajaran yang 

mengarah kepada kompetensi jika tidak ada industri atau usaha kerja, sebagai 

lingkungan kerja dimana siswa belajar keahlian secara profesional, sesuai dengan 

tuntutan dunia kerja. (Kemendikbud: 2014). 

Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang 

memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, 

penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi. 

Bursa Kerja Khusus (BKK) diselenggarakan di Sekolah untuk membantu 

lulusan SMK dalam mencari kerja. Setiap tahun BKK menjalin hubungan dengan 

instansi. Pada tahun 2017 sampai 2018 BKK SMK Negeri 1 Sukabumi telah 

menjalin kerja sama dengan 110 perusahaan dalam negeri dan perusahaan luar 

negeri (Jepang) melalui Japan Indonesia Association Economy Centre (JIAEC). 



2 
 

Bursa Kerja Khusus (BKK) sangat berperan penting dalam memasarkan 

lulusan SMK, terutama di SMK Negeri 1 Sukabumi. Contohnya pada tahun 2017 

sampai 2018 sudah 608 orang telah dipasarkan 31 orang bekerja di perusahaan 

luar negeri, dan 577 orang bekerja di perusahaan Indonesia. Selain lulusan SMK 

Negeri 1 Sukabumi BKK SMK Negeri 1 Sukabumi membuka lowongan untuk 

Sekolah lain atau umum, lebih dari 10 lulusan Sekolah di Sukabumi mendaftar di 

BKK SMK Negeri 1 Sukabumi contohnya, SMK Negeri 1 Gunung Guruh, SMK 

Negeri 1 Sagaranten, lalu untuk di luar Sukabumi hanya beberapa lulusan yang 

telah mendaftar seperti SMK Bela Nusantara Cianjur, SMK Negeri 4 Bandung 

dan SMK PGRI Cianjur dengan pendaftar rata-rata pertahunnya mencapai 2.038 

pelamar kerja, 45 persen dari siswa SMK dan alumni, 40 persen dari sekolah di 

Sukabumi,15 persen dari umum dan luar sekolah Sukabumi. 

Dengan banyaknya kerjasama dengan perusahaan maka lowongan kerja dari 

perusahaan meningkat pesat, sama halnya dengan para pendaftar yang ingin 

mengikuti tes kerja, terlebih lagi dengan dibukanya pendaftaran untuk umum 

maka lulusan dari berbagai sekolah dapat mendaftar di BKK SMK Negeri 1 

Sukabumi. 

Perusahaan yang membuka lowongan kerja memiliki beberapa kriteria 

dalam pemilihan pendaftar kerja, kriteria tersebut dibagi menjadi 3 kategori, 

perusahaan untuk lulusan SMK Negeri 1 Sukabumi, siswa berprestasi SMK 

Negeri 1 Sukabumi dan pendaftar umum. Dengan adanya kriteria tersebut maka 

BKK SMK Negeri 1 Sukabumi harus membagi kriteria pendaftar sesuai kriteria 

yang dibutuhkan perusahaan. Banyaknya pendaftar dari lulusan SMK dan umum 

maka BKK Negeri 1 Sukabumi kesulitan dalam membagi kategori pendaftar agar 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kesulitan yang dihadapi adalah BKK SMK 

Negeri 1 Sukabumi harus memilih dan membagi pendaftar keperusahaan yang 

sesuai dengan kriteria yang sama sehingga akan membutuhkan waktu yang lama 

dan kesalahan dalam memasukan berkas pendaftar dengan perusahaan yang sesuai 

dengan kriteria yang sama. 

Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya sistem pengelompokan data, 

salah satunya dengan metode K-Means Clustering. Pada jurnal Jaruji (2016) yang 
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berjudul “K-Means Untuk Menentukan Calon Penerima Beasiswa Bidik Misi di 

POLBENG” metode K-Means efektif untuk mengelompokan data calon penerima 

beasiswa dan mengklasifikasikan mahasiswa yang layak dan tidak. Namun, pada 

penelitian tersebut hanya mengklasifikasikan data untuk satu objek saja yaitu 

bidik misi, berbeda dengan yang terjadi di BKK objek lebih dari satu sehingga 

membutuhkan beberapa pengelompokan. Berdasarkan rujukan penelitian 

terdahulu maka penulis menggunakan metode K-Means untuk menyelesaikan 

permasalahan di BKK SMK Negeri 1 Sukabumi. Dikarenakan dengan metode ini 

pengelompokan data lebih efisian dan pembagian untuk pelamar kerja lebih 

merata. Adapun selain algoritma K-Means ada algoritma Naive Bayes. Algoritma 

Naive Bayes merupakan algoritma untuk pengelompokan atau pengklasifikasian 

suatu data statistik yang digunakan untuk memprediksi suatu Class. Kelemahan 

dari algoritma Naive Bayes harus dilakukan prediksi terlebih dahulu atau ditarik 

beberapa kemungkinan lalu menghitung kemungkinan tersebut, sehingga 

membutuhkan waktu yang lama dalam mendapatkan hasil dari sebuah 

pengklasifikasikan atau pengelompokan. Maka dari itu untuk melakukan 

pengelompokan pelamar kerja di BKK SMK Negeri 1 menggunakan algoritma K-

Means Clustering karena dalam proses penarikan kesimpulan dan hasil cepat 

karena prosesnya yang sederhana. Terlebih lagi dalam proses pengelompokan 

kerja akan banyak pelamar kerja yang mendaftar sehingga membutuhkan 

perhitungan yang cepat.  

 Berdasarkan keadaan atau permasalahan tersebut, penulis mengajukan 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelompokan Data Pelamar Kerja 

Di BKK SMK Negeri 1 Sukabumi Menggunakan Algoritma K-Means 

Clustering”. 

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, penulis mengidentifikasikan 

beberapa masalah antara lain: 
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1. Tidak adanya sistem untuk pembagian kriteria pelamar kerja sehingga 

BKK SMK Negeri 1 membutuhkan waktu yang lama dan harus 

mengecek kembali bila ada kesalahan. 

2. Belum tersedia media distribusi data pelamar kerja yang dapat 

mencocokkan antara kebutuhan pekerja dengan ketersediaan lulusan 

SMK. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan suatu 

perangkat lunak yang memiliki kemampuan dalam mengelompokan data pelamar 

kerja, yaitu: 

1. Membuat sebuah sistem yang mampu mengelompokan pelamar kerja 

sesuai status pendaftar. 

2. Membuat sebuah sistem yang mampu mencocokan kriteria pelamar 

kerja dan perusahaan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penulisan laporan ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan 

yang semula direncanakan, sehingga penulis menetapkan batasan-batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Pengelompokan pelamar kerja berdasarkan pada atribut pelamar kerja 

status pelamar, nilai rapot, dan prestasi. 

2. Algoritma K-Means memiliki kemampuan untuk mengelompokan data 

pelamar kerja terhadap kesesuaian, kebutuhan tenaga kerja pada 

perusahaan penyedia kerja. 

3. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

4. Data pelamar kerja menggunakan data yang diperoleh dari bursa kerja 

khusus SMK Negeri 1 Sukabumi dari tahun 2017 sampai 2018. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Mempermudah BKK SMK Negeri 1 Sukabumi dalam mengatasi 

banyaknya pelamar kerja. 

2. Mempermudah BKK SMK Negeri 1 Sukabumi dalam mengelompokan 

data pelamar kerja. 

3. Mempermudah BKK SMK Negeri 1 Sukabumi dalam pembagian 

pelamar kerja ke masing-masing perusahaan. 

4. Informasi lowongan kerja mudah untuk diakses oleh pelamar kerja. 

5. Mempermudah pelamar kerja dalam melakukan pendaftaran untuk 

lowongan kerja dari perusahaan.  

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Penulis mencoba memberikan sedikit gambaran tentang isi laporan ini 

secara sistematis yang tersusun sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, indentifikasi 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan laporan. 

2. BAB II STUDI PUSTAKA 

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep umum dalam 

penggunaan metode K-Means untuk pengelompokan data pelamar kerja 

di SMK Negeri 1 Sukabumi. 

3. BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian, seperti langkah-langkah penelitian, pengumpulan 

data, analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, 

pengujian sistem dan bahkan tempat dan waktu penelitian. 

4. BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab iv ini diuraikannya tentang analisis sistem, baik yang sedang 

berjalan maupun yang diusulkan dan melakukan perancangan sistem 

yang akan dibuat. 
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5. BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan berisikan implementasi ataupun screenshoot dari 

program yang telah dibuat dan berisikan tentang pengujian sistem 

tersebut. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini akan berisikan tentang kesimpulan apa saja yang 

diperoleh dari penelitian dan saran apa saja yang harus diberikan. 


