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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

Karyawan merupakan pihak yang berinteraksi dengan banyak 

jaringan, bukan hanya interaksi dalam internal perusahaan, melainkan juga 

dengan pelanggan yang menggunakan jasa atau produk yang dijual oleh 

perusahaan. Elemen dalam perusahaan yang sangat penting salah satunya 

adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan SDM dari suatu 

perusahaan sangat mempengaruhi banyak aspek penentu keberhasilan kerja 

dari perusahaan tersebut. 

Penilaian seorang karyawan pada jabatan tertentu di suatu perusahaan 

merupakan hal yang penting didalam manajemen SDM di suatu perusahaan. 

Proses penilaian karyawan di Citra Bakery sendiri belum terdefinisi dengan 

baik, karena proses penilaian kinerja karyawan belum memiliki spesifikasi 

yang jelas. tidak ada proses yang jelas/spesifik tentang bagaimana suatu 

posisi jabatan tertentu dapat ditempati oleh seorang karyawan. 

Manajemen SDM memiliki bermacam proses, diantaranya proses 

seleksi yaitu proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang 

dibutuhkan untuk mengisi jabatan disebuah organisasi. Tujuan utama dari 

seleksi adalah penempatan (placement) atau penempatan seseorang ke posisi 

pekerjaan yang tepat. Yang terpenting penempatan SDM harus dilihat sebagai 

proses pencocokan. 

Seberapa baik seorang karyawan cocok dengan pekerjaan akan 

mempengaruhi jumlah dan kualitas kerja karyawan.Kualitas perusahaan juga 

sering dilihat dari kualitas karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. 

Untuk itu sudah sewajarnya jika suatu perusahaan sangat mengutamakan 

kualitas karyawan yang berperan penting dalam kegiatan perusahaan. Tentu 

saja hal yang paling mendasar adalah kemampuan yang dimiliki seorang 

karyawan harus dapat dimaksimalkan dengan baik. Dengan kata lain, 

penempatan posisi karyawan dalam suatu perusahaan harus disesuaikan 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

Fuzzy Multiple Attribute Decision Making (Fuzzy MADM) digunakan 

untuk melakukan penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam 

jumlah terbatas. Secara umum dikatakan menyeleksi alternatif terbaik dari 

sejumlah alternatif yang ada. Salah satu metode penyelesaian masalah Fuzzy 

MADM yaitu Simple Additive Weighting Method (SAW). 

Berawal dari semua latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, 

maka penulis tertarik untuk membuat sebuah rancangan sistem pendukung 
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keputusan dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan 

Karyawan pada Citra Bakery Untuk Mengisi Jabatan Dengan Metode 

Simple Addictive Weighting.” 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan 

permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana merancang sebuah sistem 

pendukung keputusan pemilihan karyawan pada Citra Bakery dengan metode 

simple addictive weighting berdasarkan bobot dan kriteria yang sudah 

ditentukan? 

1.3 BATASAN MASALAH 

 

Batasan masalah dalam membangun aplikasi ini, adalah sebagai 

berikut : 

a. Sistem ini bukan untuk seleksi pelamar kerja. 

b. Sistem ini hanya digunakan untuk menyeleksi pegawai yang telah bekerja 

setidaknya selama 1 tahun di perusahaan tersebut. 

c. Dalam penentuan penempatan karyawan menggunakan beberapa kriteria 

antara lain kinerja, kedisiplinan, kerapian, kesopanan. 

d. Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah metode 

Simple Adictive Weighting (SAW). 

e. Aplikasi ini berbasis standalone, tidak terintegrasi dengan sistem lain. 

f. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java dan database 

menggunakan Mysql. 

g. Aplikasi ini merupakan sistem pendukung keputusan perseorangan, yang 

ditempatkan di bagian Sumber Daya Manusia. 

 

1.4  TUJUAN 

 

Aplikasi ini dibangun dengan maksud sebagai pendukung dalam 

pengambilan keputusan pemilihan karyawan di bagian sumber daya manusia 

pada Citra Bakery. 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan aplikasi ini adalah : 

Memberikan kemudahan dalam menentukan karyawan yang layak 

mengisi jabatan tertentu. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir dibagi dalam beberapa bab 

dengan pokok pembahasan secara umum sebagai berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, 

identifikasi masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, jadwal 

kegiatan serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas dalam tugas akhir. 

 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

Bab ini berisi analisis dalam membangun sistem yang dibangun mulai 

dari analisis masalah, analisis prosedur, analisis basis data, analisis 

kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non fungsional. Pada 

perancangan berisi mengenai perancangan data, perancangan menu, 

perancangan antarmuka dan jaringan semantik. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

Bab ini berisi hasil implementasi dari hasil analisis dan perancangan 

disertai juga dengan hasil pengujian dari sistem yang dibangun. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisi kesimpulan tentang keseluruhan dari pembangunan 

sistem dan saran tentang sistem yang dibangun. 
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1.6 METODOLOGI PENULISAN 

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir ini, dibutuhkan banyak data 

dari berbagai sumber seperti yang telah disebutkan di atas. Adapun teknik 

atau metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

 

1. Teknik Wawancara 

 

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan serangkaian pertanyaan kepada bagian HRD atau 

pihak yang bersangkutan di perusahaan guna mendapatkan keterangan 

tentang hal-hal yang sedang diteliti atau dikerjakan, sehingga 

memperoleh data-data seperti kinerja dalam perusahaan yang benar dan 

dapat dipercaya. 

 

2. Teknik Observasi 

 

Data didapatkan dengan pengamatan segala macam kegiatan yang 

dilakukan oleh karyawan yang bersangkutan guna melengkapi data-data 

yang didapatkan. Data-data yang didapat dengan teknik ini biasanya 

berupa produktifitas dalam perusahaan. 

 

3. Teknik Dokumentasi 

 

Ini merupakan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen 

yang ada, baik yang berasal dari perusahaan itu sendiri maupun dari luar 

perusahaan yang memberikan informasi mengenai topik yang dibahas. 

Data yang dikumpulkan bisa berupa laporan atau data-data lain yang 

biasa dimanfaatkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan. 

 

 


