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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Dalam suatu perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah 

satu aspek pendukung yang sangat penting dalam kemajuan perusahaan. 

Pengelolaan SDM dari suatu perusahaan sangat mempengaruhi banyak aspek 

penentuan keberhasilan kerja dari perusahaan tersebut (Prayuda, Tyroni M, & 

Aryadita, 2006)[9]. Jika SDM dapat dikelola dengan baik, maka dapat diharapkan 

perusahaan dapat menjalankan semua proses usahanya dengan baik.  

Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan SDM, 

salah satunya adalah apabila perusahaan memiliki jumlah karyawan yang cukup 

banyak maka proses penilaian kinerja karyawan dan pergantian jabatan dalam 

perusahaan menjadi sulit dan akan menghabiskan banyak waktu karena Human 

Resource Departement (HRD) belum tentu mengenal dengan dekat tiap karyawan 

yang ada, hal inilah yang akan menjadi kendala karena dalam proses penilaian 

kinerja karyawan dan  juga penempatan jabatan karyawan harus dilakukan sesuai 

dengan kompetensi dari tiap-tiap jabatan dan juga karyawan yang bersangkutan.  

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

adalah dengan melakukan suatu pengukuran terhadap maksimal atau tidaknya 

kinerja seorang karyawan terhadap perusahaan melalui suatu penilaian kinerja 

karyawan. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut penentuan 

tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam penyelesaian 

tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam suatu perusahaan (Ritonga, 

2013)[10]. Dari hasil penilaian kinerja karyawan itu maka akan didapat sebuah 

keputusan penentuan karyawan untuk penempatan jabatan yang sesuai dengan 

kompetensi dari karyawan tersebut. 

Proses penentuan karyawan untuk penempatan jabatan melibatkan banyak 

kriteria yang dinilai. Untuk memenuhi sistem penilaian tersebut dibutuhkan suatu 

metode yang memiliki kemampuan multikriteria yaitu MADM (Multiple Attribute 

Decission Making). Metode MADM ( Multiple Attribute Decision Making) adalah 
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suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah 

alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari MADM adalah menentukan nilai bobot 

untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan 

menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3 pendekatan 

untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu pendekatan subyektif, pendekatan 

obyektif dan pendekatan integrasi antara subyektif & obyektif. Masing masing 

pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai 

bobot ditentukan berdasarkan subyektifitas dari para pengambil keputusan, 

sehingga beberapa faktor dalam proses perankingan alternatif bisa ditentukan 

secara bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara 

matematis sehingga mengabaikan subyektifitas dari pengambil keputusan. 

(Kusumadewi, 2006)[7]. 

Salah satu metode dari MADM untuk penilaian karyawan adalah 

algoritma TOPSIS. TOPSIS merupakan salah satu metode pengambilan keputusan 

multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang (1981). 

Prinsip metode TOPSIS adalah sederhana, dimana alternatif yang dipilih selain 

memiliki kedekatan dengan solusi ideal positif dan jauh dari solusi ideal negatif. 

Solusi ideal terbentuk jika sebagai komposit dari nilai kinerja terbaik ditampilkan 

oleh setiap alternatif untuk setiap atribut. Solusi ideal negatif adalah gabungan 

dari nilai kinerja terburuk. Jarak ke masing-masing kutub kinerja diukur dalam 

pengertian Euclidean, dengan bobot opsional dari setiap atribut (Kahraman C, 

2008). Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik 

yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif-ideal terdiri dari 

seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut.  Konsep ini banyak 

digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan masalah keputusan 

secara praktis. Metode TOPSIS adalah salah satu metode yang bisa membantu 

proses pengambilan keputusan yang optimal untuk menyelesaikan masalah 

keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan karena konsepnya sederhana dan 

mudah dipahami, komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk 

mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk 

matematis yang sederhana (Kusumadewi, 2006)[7]. 
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Dari permasalahan diatas, maka pada Tugas Akhir ini akan dibuat sebuah 

aplikasi yang dapat membantu suatu perusahaan untuk penentuan karyawan untuk 

penempatan jabatan, yaitu “ Rancang Bangun Aplikasi Penentuan Karyawan 

Untuk Penempatan Jabatan Menggunakan Metode Technique For Others 

Reference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) “. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah kerumitan, efisiensi dan efektifitas yang sering timbul menjadi 

kendala yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana  melakukan proses penilaian kompetensi antar karyawan untuk 

menentukan karyawan mana yang cocok untuk mengisi jabatan berdasakan 

kompetensi karyawan dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya ? 

2. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS dalam proses menentukan 

karyawan untuk mengisi jabatan sesuai dengan kriteria – kriteria yang telah 

ditentukan ? 

3. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi Penentuan 

Karyawan Untuk Penempatan Jabatan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman Java dan MYSQL sebagai database ? 

  

1.3. Tujuan  

Tujuan Pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan proses penilaian kompetensi antar karyawan untuk menentukan 

karyawan mana yang cocok untuk mengisi jabatan berdasakan kompetensi 

karyawan dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Menerapkan metode TOPSIS dalam proses menentukan karyawan untuk 

mengisi jabatan sesuai dengan kriteria – kriteria yang telah ditentukan. 

3. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi Penentuan Karyawan Untuk 

Penempatan Jabatan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan 

MYSQL sebagai database. 
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1.4. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dibuat batasan masalah seperti dibawah ini : 

1. Studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada PT. Berlina, Tbk. 

2. Data yang digunakan dalam system ini hanya Data Karyawan dan juga Data 

Jabatan yang ada pada perusahaan. Dan data output yang akan diperoleh 

adalah sebuah data keputusan penentuan karyawan untuk penempatan 

jabatan. 

3. Metode yang digunakan adalah Technique For Others Reference by  

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

4. Bahasa pemrograman yang dipergunakan adalah bahasa pemrograman Java 

dan database MYSQL. 

 

1.5. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi dalam memahami dan mengumpulkan 

informasi mengenai penempatan jabatan pegawai, memahami metode Topsis 

(Technique For Others Reference By Similarity To Ideal Solution) serta 

mengumpulkan informasi tentang metode evaluasi hasil Topsis yang didapat dari 

jurnal, internet, buku serta reverensi lainna yang relevan.  

 

1.6. Metodologi Penelitian 

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini, 

yaitu : 

1.6.1 Analisa Sistem 

  Analisa sistem merupakan penjelasan mengenai bagaimana proses 

penilaian kinerja karyawan, sehingga dari penilaian itu kita dapat menentukan 

karyawan mana yang dapat menempati jabatan yang sesuai dengan keahlian yang 

dimiliki oleh karyawan tersebut. Penilaian kinerja karyawan ini akan menjadi 

kebutuhan utama dalam analisa dan gambaran analisisnya akan dijelaskan melalui 

skema sistem serta flowchart aplikasi. Analisis datanya sendiri dilakukan dengan 

menggunakan metode Topsis sebagai perhitungannya untuk mendapatkan 

rekomendasi karyawan – karyawan yang dapat mengisi atau menempati jabatan 

sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimilikinya. 
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1.6.2 Perancangan Sistem 

Pada tahap perancangan sistem dilakukan akan dilakukan analisa awal dengan 

mencari terlebih dahulu kebutuhan sistem untuk mengetahui apa saja yang 

dibutuhkan dalam pembangunan sistem. Selanjutnya dilakukan proses perumusan 

rancangan aplikasi secara mendetail dari kebutuhan utama yaitu hasil penentuan 

karyawan untuk penempatan jabatan sampai skema sistem dan fowcahart aplikasi 

sistem itu sendiri. 

1.6.3 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini, pengimplementasian sistem dilakukan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Java IDE (Intregrated Development Tool) yang digunakan 

untuk membuat aplikasi berupa dekstop dan MySQL (My-Structure Query 

Language)atau DBMS (Database Management System) sebagai penyimpanan 

datanya. 

1.6.4 Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap sistem sesuai 

dengan apa yang ditentukan. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

permasalahan atau kekurangan apa saja yang terdapat pada sistem, setelah itu 

melakukan evaluasi program, dan mengadakan perbaikan sehingga program 

terbentuk sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. 

 

1.6.5 Penyusunan laporan 

 Membuat laporan sesuai dengan format yang telah ditentukan, dimulai dari 

pembangunan sistem hingga sistem berhasil digunakan untuk pemecahan 

masalah.Bentuk baku dari isi skripsi ini telah ditentukan oleh pihak jurusan 

Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang.Laporan dibuat sebagai 

dokumentasi penelitian. 

  

1.7. Sistematika Penulisan 

 Untuk memudahkan pembahasan dalam tugas akhir ini, maka penulisan 

laporan tugas akhir dibagi dalam beberapa BAB dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 
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Bab ini berisi tentang latar belakang dalam pengambilan judul penelitian, tujuan  

penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menelaah tentang penilaian kinerja karyawan, penempatan jabatan, 

DSS(Decission Supporting System), perhitungan metode TOPSIS, Java IDE,  

MySQL, dan penelitian terdahulu. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab tiga akan dijelaskan tentang deskripsi umum mengenai analisis data 

kinerja karyawan dan penempatan jabatan, analisa kebutuhan software (perangkat 

lunak), analisa kebutuhan fungsional, analisa kebutuhan nonfungsional, skema 

sistem, flowchart, use case diagram, activity diagram, sequence diagram,  class 

diagram, dan resource analisis data. 

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab keempat menjelaskan tentang implementasi perangkat software (perangkat 

lunak) serta pengujian sistem. 

BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didapat dari proses penyusunan 

laporan tugas akhir ini. Mulai dari analisis hingga pengujian sistem. 

 


