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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Karyawan didalam perusahaan merupakan sesuatu yang esensial untuk 

menjalankan roda perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dalam  pelaksanaannya, 

pencapaian tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dicapai begitu saja 

oleh perusahaan. Persoalan tersebut menuntut manajemen perusahaan untuk 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, serta melakukan pengawasan 

sumber daya yang dimiliki secara lebih tepat dan berhasil. Kinerja karyawan 

adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok orang sesuai dengan 

wewenang/tanggung jawab masing-masing karyawan selama periode tertentu. 

Penilaian kinerja hendaknya memberikan suatu gambaran akurat mengenai 

prestasi kerja karyawannya dalam periode waktu tertentu. Oleh karena itu, sebuah 

perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja pada karyawannya. 

Untuk tujuan ini sistem-sistem penilaian harus mempunyai hubungan dengan 

pekerjaannya, mempunyai standar, dan menggunakan berbagai ukuran yang dapat 

diandalkan. Setiap penilaian yang dilakukan mempunyai nilai tersendiri yang 

bertujuan untuk menentukan nilai kinerja karyawan tersebut. Adapun penilaian 

kinerja pada PT Lamindo Inter Multikon yang merupakan studi kasus yang di 

angkat penulis dinilai berdasarkan penilaian stress kerja, motivasi kerja serta 

lingkungan kerja, karena penilaian tersebut dianggap berperan penting pada 

penilaian kinerja karyawan.   

Untuk melakukan penilaian tersebut penulis menggunakan perhitungan 

dengan menggunakan metode fuzzy tsukamoto. Karena pada metode Tsukamoto, 

setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk If-Then harus direpresentasikan 

dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai 

hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crips) 

berdasarkan a-predikat (fire strength). Hasil akhirnya diperoleh dengan 

menggunakan rata-rata ��������. 

Dalam logika konvensional, nilai kebenaran mempunyai kondisi yang pasti 

yaitu benar atau salah (true or false), dengan tidak ada kondisi antara. Prinsip ini 



2 
 

telah mendominasi pemikiran logika di dunia sampai sekarang. Tentu saja, 

pemikiran mengenai logika konvensional dengan nilai kebenaran yang pasti yaitu 

benar atau salah dalam kehidupan yang nyata sangatlah tidak mungkin. logika 

fuzzy menawarkan suatu logika yang dapat merepresentasikan keadaan dunia 

nyata. 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lofti A. Zadeh dari universitas 

Barkley California pada tahun 1965. Zadeh memodifikasi teori himpunan yang 

setiap anggotanya memiliki derajat keanggotaan yang bernilai kontinu antara 0 

sampai 1 yang digunakan untuk menangani kekaburan. Himpunan ini disebut 

dengan himpunan kabur (fuzzy set). Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat 

untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Logika fuzzy 

sudah banyak diterapkan di pelbagai bidang, baik di dunia industri maupun bisnis. 

Berbagai teori di dalam perkembangan logika fuzzy dapat digunakan memodelkan 

berbagai sistem. Bahkan sekarang ini aplikasi logika fuzzy semakin menjamur 

seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputasi. Penelitian aplikasi 

logika fuzzy telah banyak dilakukan. Menurut penelitian Okeke dan Karnieli 

logika fuzzy dapat digunakan dalam klasifikasi foto dan penelitian Gupta dan 

Raha yang mengembangkan teori logika �����. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membuat sebuah aplikasi 

sistem pendukung keputusan yang akan berusaha membantu menentukan hasil 

kinerja karyawan berdasarkan pengaruh stress, motivasi dan lingkungan kerja 

yang akan dijadikan referensi bagi atasan untuk penilaian hasil kinerja karyawan 

perusahaan  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem pengambil keputusan pengaruh stress, 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto? 
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2. Bagaimana membangun sistem untuk menentukan kinerja karyawan serta 

menghitung nilai akhir dari hasil beberapa evaluasi yang sudah dilakukan 

dengan mengimplementasikan metode Fuzzy Tsukamoto? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, adapun batasan-batasan masalah yang ada dalam 

tugas akhir ini, sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini mengambil contoh studi kasus pada PT. LAMINDO INTER 

MULTIKON. 

2. Aplikasi ini hanya mengambil data pada PT. LAMINDO INTER MULTIKON  

pada bagian penghijauan sub P. Bunyu. 

3. Aplikasi ini hanya mengolah data penilaian kinerja pegawai berdasarkan 

Stress kerja, Motivasi kerja, dan Lingkungan kerja 

4. Sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja pada level pimpinan 

perusahaan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Membangun sistem untuk mengimplementasikan logika Fuzzy Tsukamoto. 

2. Membangun sistem untuk menentukan nilai kinerja karyawan serta 

menghitung nilai akhir dari hasil beberapa evaluasi yang sudah dilakukan. 

 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam maenyelesaikan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pengumpulan data didapat baik dari internet maupun dari instansi 

yang bersangkutan seperti PT. LAMINDO INTER MULTIKON. 

Selain itu juga mempelajari bahasa pemrogaman java dan database 

MySQL yang berkaitan dengan Aplikasi Penilaian Kinerja 

Karyawan Berdasarkan Hasil Evaluasi. 

2. Analisis system 
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a) Menganalisa sistem dan informasi yang ada untuk dibuat 

- Pemodelan basis data dilakukan menggunakan ERD 

(Entity Relationship Diagram) 

b) Perancangan dan pembuatan 

- Membuat tampilan awal aplikasi 

- Membuat aplikasi yang dapat menampilkan hasil 

analisis. 

3. Mengimplementasikan desain aplikasi ke bahasa pemrograman. 

Dalam tahap ini, desain dan rancangan sistem yang telah dibuat 

pada tahap sebelumnya diimplementasikan dalam sebuah bahasa 

pemrograman. Karena konsep yang digunakan adalah object 

oriented programming, maka Java di pilih sebagi bahasa 

pemrogramannya, sedangkan untuk media penyimpanannya 

menggunakan MySQL. 

4. Deployment dan Ujicoba aplikasi 

Sistem ini akan diujicobakan untuk membantu menentukan 

pemerimaan asisten baru pada Laboratorium Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang. Uji coba dilakukan dengan 

membandingkan hasil analisa sistem yang telah dibuat antara 

perhitungan manual dan perhitungan sistem menggunakan Fuzzy 

Tsukamoto dengan data yang sama. 

5. Kesimpulan yang didapat dalam membangun aplikasi. 

6. Sedangkan penyusunan laporan digunakan sebagai dokumentasi 

berdasarkan hasil pengujian  yang telah dilakukan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan 

sistem sesuai dengan teori-teori dasar yang ada.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian Sistem Pendukung Keputusan Pengaruh Stress, Motivasi 

dan Lingkungan Kerja Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah. 

 




