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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bank X adalah salah satu perusahaan milik pemerintah yang bergerak di 

industri jasa yang berada di kota Malang. Perusahaan ini adalah perusahaan jasa 

terbesar dan akan terus  berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. 

Perusahaan yang tergolong besar dan terus berkembang akan membutuhkan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk menjalankan proses bisnisnya. Salah 

satu langkah awal bentuk usaha untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten 

untuk menjalankan proses bisnisnya adalah pada saat perekrutan karyawan.   

Masalah perekrutan karyawan merupakan bagian yang sangat penting karena 

merupakan proses awal  untuk dapat  menilai  kualitas  SDM yang nantinya akan 

bergerak bersamasama dengan perusahaan  dalam mencapai  tujuan perusahaan 

karena peranan karyawan yang berkompeten sangat menunjang dan 

mendukung efektifitas perusahaan dalam kaitannya dengan  tercapainya maksud 

utama perusahaan. Proses rekrutmen Bank X yang kurang teliti dan kurang cermat 

dikarenakan meningkatnya kompleksitas keputusan, ketidakpastian evaluasi 

menjadi lebih rumit dalam hal penilainanya, dimungkinkan akan terjadi penerimaan 

pegawai yang tidak sesuai dan tidak cocok dengan jabatan yang dipercayakan 

kepadanya. Penilaian terhadap SDM melalui perekrutan karyawan dapat  

menghasilkan SDM yang benarbenar berkompeten, tergantung dari kualitas 

decission maker (orang yang menilai pelamar pada saat tes). Akibatnya apabila 

perusahaan memiliki tenaga kerja yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Hal ini secara tidak langsung dapat menghambat produktivitas 

perusahaan itu sendiri, sehingga tidak bisa bekerja secara efisien dan efektif dan 

kemungkinan harus dikeluarkan biaya dan waktu yang cukup lama untuk 

mengikutkannya pada tugas belajar dan pelatihan. 

Salah satu metode yang cocok dalam pengambil  keputusan agar para 

pengambil keputusan dapat  dengan  mudah  menentukan urutan  calon  karyawan  

berdasarkan nilai kriteria yang diperoleh dalam proses seleksi.  Penyeleksian 

tersebut adalah dengan metode Analytic Hierarchiy  Process (AHP) dan Technique 
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for Order Preference by  Similiry to Ideal Solution Grey (TOPSIS Grey) dengan 

menggabungkan kedua metode tersebut diharapkan memperoleh solusi terbaik dari 

masalah yang dihadapi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa kriteria yang dipertimbangkan perusahaan dalam perekrutan karyawan? 

2. Bagaimana memilih karyawan dalam proses perekrutan dengan menggunakan 

metode AHP dan TOPSIS Grey?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi kriteria yang dipertimbangkan perusahaan dalam perekrutan 

karyawan.  

2. Memilih karyawan dalam proses perekrutan dengan menggunakan metode 

AHP dan TOPSIS Grey.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah  

1. Mewujudkan sistem perekrutan lebih baik dan selektif. 

2. Menghasilkan SDM yang lebih berkompeten dari hasil perekrutan yang lebih 

selektif. 

3. Menambah referensi penggunaan metde AHP dan TOPSIS Grey untuk proses 

perekrutan karyawan. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini adalah:   

1. Kriteria aspek penilaian yang digunakan dalam perekrutan pegawai disesuaikan 

dengan  yang ada pada sistem rekruitasi perusahaan untuk jenis pekerjaan yang 

terkait. 

2. Data yang dipergunakan adalah data hasil perekrutan yang sudah ada. 

3. Proses Evaluasi karyawan hanya pelamar yang melamar pada bidang 

marketing. 
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4. Evaluasi karyawan hanya dilakukan pada tahap wawancara awal, psikotes dan 

wawancara akhir. Hasil dari wawancara akhir akan digunakan untuk lanjut ke 

tahap tes kesehatan. 

5. Pengambil keputusan hanya menggunakan satu orang.  


