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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan dalam tugas akhir ini. 

1.1 Latar Belakang 

 Berkembangnya suatu perguruan tinggi bisa dilihat beberapa faktor. Salah 

satunya adalah meningkatnya jumlah mahasiswa baru dari tahun ke tahun. 

Peningkatan jumlah mahasiswa ini haruslah diimbangi dengan peningkatan mutu 

layanan dan sarana yang memadai. Berfokus pada mutu layanan, kunci dari faktor 

ini adalah kinerja karyawan. Dalam mendukung upaya peningkatan kinerja 

karyawan, pihak perguruan tinggi dapat memberikan motivasi melalui kenaikan 

jabatan atau pemberian reward bagi karyawan yang berprestasi.  

 Banyaknya jumlah karyawan dan keberagaman prioritas penilaian dapat 

mempersulit pemilihan karyawan berprestasi di suatu perguruan tinggi. Oleh 

karena itu, penulis akan mencoba membuat sebuah sistem pendukung keputusan 

yang dapat membantu menilai dan memberikan referensi pada pihak Badan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Universitas Muhammadiyah 

Malang dalam memilih kandidat karyawan berprestasi. 

 Sistem pengambilan keputusan atau dikenal juga dengan istilah DSS 

(Decision Support System) adalah salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan 

dalam masalah ini. Salah satu metode DSS yang dapat digunakan adalah Analytic 

Hierarchy Process (AHP). Metode AHP dapat membantu memecahkan 

permasalahan yang tidak terstruktur, masalah-masalah yang kompleks, yang tidak 

memiliki data yang cukup seperti perencanaan, optimasi, penentuan alternatif 

keputusan, penyusunan prioritas, dan pemilihan kebijakan (Putri, 2012: 26). 

 Analytic Hierarchy Process adalah sebuah metode memecah permasalahan 

yang komplek/rumit dalam situasi yang tidak terstruktur menjadi bagian-bagian 

komponen. Mengatur bagian atau variabel ini menjadi suatu bentuk susunan 

hierarki, kemudian memberikan nilai numerik untuk penilaian subjektif terhadap 

kepentingan relatif dari setiap variabel dan mensintesis penilaian untuk variabel 
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mana yang memiliki prioritas tertinggi yang akan mempengaruhi penyelesaian 

dari situasi tersebut (Sutikno, 2010: 2). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: 

a. Bagaimana mengidentifikasi atribut-atribut apa saja yang digunakan dalam 

penilaian terhadap karyawan? 

b. Bagaimana membuat tampilan aplikasi penilaian terhadap karyawan yang 

mudah dijalankan oleh pengguna dari BPSDM? 

c. Bagaimana membuat aplikasi penerapan metode analytic hierarchy process 

dalam pemilihan karyawan berprestasi? 

d. Bagaimana menguji sistem penilaian karyawan agar meminimalisir 

kesalahan yang terjadi? 

1.3 Tujuan 

Pembangunan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan referensi kepada 

pengguna (pihak BPSDM UMM) dalam menentukan kandidat karyawan 

berprestasi dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam tugas akhir ini antara lain: 

a. Aplikasi yang dibuat adalah aplikasi berbasis desktop. 

b. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman java. 

c. Aplikasi ini menggunakan database MySQL. 

d. Alternatif yang dibandingkan dalam aplikasi ini terbatas pada 5 orang 

karyawan. 

e. Faktor-faktor yang digunakan dalam penilaian karyawan adalah 

berkompeten dalam pekerjaan, mampu bekerja sama, memiliki tingkat 

produktivitas tinggi, pandai berkomunikasi, inisiatif, berkualitas kerja, 

fleksibilitas, bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan manajerial 

yang baik. 
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1.5 Metodologi 

1.5.1 Pengumpulan Data 

Merupakan tahap mempelajari teori-teori dari berbagai sumber, antara lain 

buku, artikel, jurnal, tutorial, maupun melalui kegiatan observasi pada orang 

yang berkompeten dan mendalami bidang yang diteliti. 

1.5.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

Melakukan analisis kebutuhan hardware dan software yang akan 

digunakan dalam pembangunan sistem. Beserta analisis hardware dan software 

pendukung yang sesuai dengan kebutuhan untuk optimalisasi sistem. 

1.5.3 Desain Sistem 

Pada tahap ini akan dimulai dengan perancangan sistem yang pada 

akhirnya perancangan ini menghasilkan aplikasi pemilihan karyawan 

berprestasi, yang memakai Analytic Hierarchy Process sebagai metode 

perhitungan. 

1.5.4 Implementasi Sistem 

Aplikasi pemilihan karyawan berprestasi yang menerapkan metode 

Analytic Hierarchy Process ini akan diimplementasi berdasarkan perancangan 

dan desain sistem yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

1.5.5 Pengujian Sistem 

Pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

perangkat lunak ini, terdiri dari beberapa macam. Antara lain pemindahan 

(pengambilan dan penyimpanan) data dari dan ke database sudah berjalan 

normal, serta sudah terdapat kesesuaian antara perhitungan menggunakan 

aplikasi dan perhitungan manual. 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Merupakan tahap terakhir dari proses yang telah dilakukan. Laporan 

tersebut merupakan bentuk tertulis dari keseluruhan proses pengerjaan tugas 

akhir yang dikerjakan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan ini akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:  

1.6.1 Bab I: Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatarbelakangi pembuatan tugas 

akhir, termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi yang 

digunakan, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. Bab pertama ini 

menjelaskan poin-poin secara garis besar dari keseluruhan laporan tugas akhir 

1.6.2 Bab II: Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari tugas akhir dan penjelasan 

berbagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya penelitian ini. Pembahasan 

pada bab ini antara lain pembahasan mengenai Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Malang (BPSDM UMM), Sistem 

Pendukung Keputusan (SPK), dan Analytic Hierarchy Process (AHP). 

1.6.3 Bab III: Analisis dan Perancangan Sistem 

Isi dari bab ini adalah penjabaran mengenai analisis dan perancangan 

sistem. Analisis sistem berisi penjelasan tentang deskripsi sistem, analisis data, 

analisis masalah, analisis kebutuhan fungsional dan non fungsional, serta 

tampilan diagram use case lengkap dengan skenarionya. Sedangkan pada bagian 

perancangan sistem berisi sequence diagram, activity diagram, desain database, 

desain antarmuka, class diagram, serta metode Analytic Hierarchy Process 

(AHP) studi kasus karyawan berprestasi di BPSDM UMM.  

1.6.4 Bab IV: Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisi pemaparan implementasi sistem dan pengujiannya. 

Pada bagian implementasi sistem, terdapat pembahasan mengenai rincian 

perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem, 

tampilan aplikasi dan source code, serta implementasi database seperti telah 

dibahas pada bab sebelumnya. Sedangkan pada bagian pengujian, akan dibahas 

analisis terhadap pengecekan kesesuaian/keberhasilan fungsi pada aplikasi yang 

telah dibuat. 
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1.6.5 Bab V: Kesimpulan dan Saran 

Bab terakhir ini berisi kesimpulan (ringkasan hasil implementasi dan 

pengujian) dan saran (usulan penulis terhadap penyelesaian lebih lanjut dari 

permasalahan yang dipelajari). 


