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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang 

Keputusan pengankatan Perangkat Desa mengacu pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian 

Perangkat Desa. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa 

dilaksanakan paling lama dua bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau 

diberhentikan, Hasil penjaringan dan penyaringan Perngkat Desa sekurang - 

kurangnya dua orang calon yang di konsultasikan oleh Kepala Desa kepada 

Camat untuk direkomendasikan menjadi Perangkat Desa sesuai dengan 

persyaratan yang di tentukan. 

Perangkat Desa adalah seorang yang berkedudukan sebagai unsur 

pembantu Kepala Desa yang tergabung dalam pemerintah desa yang terdiri dari 

Sekretaris desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Untuk sekarang 

menjadi seorang perangkat desa minimal pendidikan SMA dan memenuhi semua 

kriteria yang di butuhkan dalam posisi Perangkat Desa tersebut. Karena tugas dari 

perangkat desa sekarang sudah berubah dari tahun ketahun. maka dengan 

demikian basik pendidikan paling diutamakan.    

Pengangkatan Perangkat  Desa di Desa Teluk Wetan sampai saat ini masih 

menggunakan penghitungan tes/seleksi yang manual, faktor kedekatan keluarga  

calon perangkat desa dengan Kepala Desa dianggap mempengaruhi hasil 

penetapan perangkat desa. Hal ini memberikan rasa ketidakadilan bagi calon 

perangkat desa yang lain yang menganggap penetapan tersebut tidak berdasarkan 

kriteria yang sesuai dengan jabatan perangkat Desa sehingga calon perangkat 

Desa terpilih tersebut tiak dapat bekerja secara maksimal karena kurangnya 

kemampuan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memudahkan 

pihak pimpinan desa dalam menentukan kandidat yang memiliki profil dan 

kemampuan yang sesuai dengan jabatan yang ada yaitu dengan menerapkan 

Sistem Penunjang Keputusan (SPK).  
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SPK dimaksudkan  untuk  menjadi alat bantu bagi para pengambil 

keputusan  untuk memperluas(manajer) memanfaatkan data dan model untuk 

menyelesaikan permasalahan yang semi atau tidak terstruktur tujuannya untuk 

membantu bagi  para pengambil keputsan untuk memperluas kapabilitas mereka 

namun tidak untuk menggantikan penilaian pimpinan. SPK ini sangatlah 

dibutuhkan untuk memaksimalkan proses pengambilan keputusan karena dengan 

sistem berbasis komputer ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk 

melakuakan komputasi secara tepat dengan biaya rendah. 

Dalam metode Profile Matching secara garis besar merupakan proses 

membandingkan antara kompetensi individu ke dalam kompetensi jabatan 

sehingga dapat di ketahui perbedaan kompetensinya. Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis bermaksud mengajukan skripsi dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Menentukan Kelayakan Perangkat Desa Dengan Metode Profile 

Matching (Studi Kasus Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten 

Jepara). 

 

1.2.     Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang dikemukakan tersebut, maka permasalahan pada 

penelitian ini adalah bagaimana implementasi pengambilan keputusan penetapan 

perangkat desa di desa teluk wetan dengan metode Profile Matching berdasarkan  

kriteria yang di tentukan. 

1.3.     Batasan Masalah 

Batasan permasalahan yang akan dibatasi dalam penulisan skripsi adalah : 

1. Dalam penentuan kelayakan Perangakat Desa di desa Teluk Wetan penulis 

membatasi hanya jabatan Staff Keuangan, Staff Perencanaan dan Staff 

Pemerintahan  

2. Kriteria yang digunakan dalam penilaian di bagi menjadi dua yaitu faktor 

utama (Core factor)70% dan faktor pendukung(Secondary Factor)30%, 

adapun kriterianya adalah:  
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a. Jabatan Staff Keuangan : Keterampilan komputer(cf), 

Matematika(cf), Akuntansi(cf), Bahasa Indonesia(cf), Ijazah 

Terakhir(sf) dan Pengalaman kerja/organisasi(sf) 

b. Jabatan Staff Perencanaan : Keterampilan komputer(cf), 

Matematika(cf), membuat RAPBDes(cf), Bahasa Indonesia(cf), 

Ijazah Terakhir(sf) dan Pengalaman kerja/organisasi(sf) 

c. Jabatan Staff Pemerintahan : Keterampilan komputer(cf), 

Matematika(cf), Pendidikan Kewarganegaraan(cf), Bahasa 

Indonesia(cf), Ijazah Terakhir(sf) dan Pengalaman 

kerja/organisasi(sf) 

 

1.4.     Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan dari penulis adalah : 

1. Untuk membantu efektifitas dari implementasi pengolahan data calon 

perangkat desa dengan menggunakan sebuah aplikasi yang terintregasi 

dengan database 

2. Menerapkan metode Profile Matching dalam menentukan kelayakan 

perangkat Desa 

 

1.5.      Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

a. Merupakan sarana praktis bagi mahasiswa dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh salama duduk dibangku sekolah 

b. Merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada 

jurusan Teknik Informatika Universitas Muria Kudus 

2. Bagi Akademis 

a. Sebagai materi untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam 

menerapkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan 

kenyataan yang ada di lapangan 
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b. Dapat di jadikan sebagai perbandingan atau literature dimasa yang 

akan datang dalam menyusun laporan serta referensi perpustakaan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

3. Bagi Desa  

a. Dapat digunakan sebagai salahsatu cara dalam menentukan 

kelayakan aparat Perangkat Desa yang sesuai dengan visi misinya 

dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan  

b. Dengan adanya sistem ini perangkat desa yang terpilih diharapkan  

mampu bekerja secara maksimal sesuai dengan jabatannya karena 

telah memenuhi kriteria yang ditentukan 

 


