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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi di indonesia, maka 

dalam kegiatan pencarian bahan atau materi pelajaran semakin mudah dan 

cepat. Sehingga para pelajar semakin pintar dan menguasai teknologi yang 

terus berkembang. Perusahaan kesulitan menyeleksi karyawan karena harus 

mengecek semua lamaran yang masuk secara satu persatu serta banyaknya 

lamaran yang masuk antara 20 – 30 surat lamaran dan juga mencari karyawan  

yang sesuai dengan kebutuhan dan ahli di bidang yang dibutuhkan. Dalam 

penerimaan calon karyawan, calon karyawan datang ke CV. Dharma Aksara 

dengan membawa surat lamaran beserta lampiran seperti ijazah SD, SMP, 

SMA, transkrip nilai bagi yang kuliah, dan yang terakhir wawancara. Setelah 

semua proses selesai calon karyawan diwajibkan untuk magang, agar 

mengerti apa yang akan dikerjakan dan dari magang tersebut calon karyawan 

memilih untuk ditempatkan dibagian yang telah disediakan.  

CV. Dharma Aksara merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

penerbitan. CV. Dharma Aksara masih membutuhkan karyawan karena ingin 

terus berkembang menjadi lebih besar dan maju. Dalam proses perekrutan 

dan seleksi karyawan CV. Dharma Aksara menggunakan beberapa kriteria. 

Penilaian yang masih dilakukan secara manual dari masing-masing calon 

karyawan tersebut biasanya hanya dengan dilihat dan dicek apakah sudah 

sesuai dengan keriteria yang diharapkan. Penilaian secara manual ini 

terkadang masih bersifat subyektif sehingga perlu adanya sebuah sistem 
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terkomputerisasi untuk membantu direktur dalam menentukan calon 

karyawan yang layak diterima sesuai kebutuhan perusahaan. 

Untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut, diperlukan suatu 

sistem pendukung keputusan atau Decision Support System (DSS). DSS ini 

diharapkan dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan kenyataan yang ada. 

Sistem ini dapat menyimpan data calon karyawan, hasil tes dan kemudian 

melakukan analisis terhadap hasil tes sebagai alternatif solusi dalam 

memutuskan calon karyawan mana yang layak diterima diperusahaan. Sistem 

pendukung keputusan ini menggunakan logika fuzzy metode tsukamoto.  

Logika fuzzy dengan metode tsukamoto adalah salah satu metode yang 

dapat diterapkan untuk membangun suatu sistem untuk membantu 

menyelesaikan masalah tersebut. Metode ini telah banyak diterapkan untuk 

berbagai keperluan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi. 

Misalnya, Ganjar Ramadhan meneliti tentang penerapan fuzzy tsukamoto ke 

dalam suatu sistem yang bertujuan untuk membantu calon pembeli mobil 

Avanza bekas dalam menentukan harga yang pantas dibayar untuk membeli 

mobil tersebut. Penelitian tersebut melakukan proses terhadap variabel harga 

beli mobil baru, kondisi mobil sekarang, tipe/jenis mobil, dan tahun 

pembelian mobil. Hasil yang didapat berupa prediksi harga mobil bekas.  

Oleh karena itu perlu dirancang dan dibangun sebuah sistem yang dapat 

mengatasi permasalahan yang ada pada perusahaan CV. Dharma Aksara, 

yaitu dengan menerapkan logika fuzzy metode tsukamoto pada sistem 

penunjang keputusan penerimaan calon karyawan baru. 

 



3 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 

perekrutan dan seleksi calon karyawan dapat dilakukan secara obyektif, cepat, 

dan sistematik dengan cara membangun suatu aplikasi penerimaan calon 

karyawan pada perusahaan CV. Dharma Aksara dengan menerapkan logika  

fuzzy metode tsukamoto? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Kriteria-kriteria yang akan dipergunakan dalam sistem pendukung 

keputusan ini adalah Pendidikan, Pengalaman, Wawancara, dan Nilai 

Tes.  

2. Sistem pendukung keputusan ini akan memberikan output berupa 

penilaian calon karyawan yang sebelumnya diproses melalui logika fuzzy 

metode tsukamoto, dimana calon karyawan yang menjadi pertimbangan 

untuk diterima dalam perusahaan yaitu memiliki bobot tertinggi. 

1.4 Tujuan Skripsi 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis terangkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan untuk membuat aplikasi serta menerapkan logika 

fuzzy metode tsukamoto dalam kasus penerimaan calon karyawan pada CV. 

Dharma Aksara. 

1.5 Manfaat Skripsi 

Dengan diadakannya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut: 
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1. Bagi Penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai 

metode fuzzy tsukamoto beserta implementasinya dalam keadaan yang 

real atau nyata.  

2. Bagi perusahaan CV. Dharma Aksara, penelitian ini merupakan salah 

satu alternatif dalam menentukan calon karyawan. 

3. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.6 Kerangka Pikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir SPK penerimaan karyawan menggunakan  

logika fuzzy metode tsukamoto pada CV. Dharma Aksara surakarta 

 

SPK penerimaan karyawan pada CV. Dharma 

Aksara dengan menggunakan logika fuzzy 

metode tsukamoto 

Hasil  

 

Spesifikasi dan Desain : UML 

Pengembangan  

 

Objek : Data Calon Karyawan 

Tools : Microsoft Visual Studio .NET 

Database : MySQL Server 

 

Implementasi  

 

Membutuhkan sistem aplikasi yang dapat 

membantu dalam proses seleksi karyawan 

Masalah 

 

Penalaran fuzzy tsukamoto  

Pendeketan  

 

Black Box & User Acceptance 

Uji analisis komperasi hasil inferensi 

tsukamoto dengan perhitungan manual 

Pengujian  
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1.7 Sistematika Penulisan 

Pada bagian sistematika penulisan ini berguna untuk memudahkan 

pembaca memahami isi dari laporan yang penulis buat. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi hal-hal seperti : latar belakang 

masalah, perumusan malasah, tujuan skripsi, manfaat 

skripsi, kerangka pikir, dan sistematika penulisan laporan 

skripsi.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang penulis 

gunakan untuk memecakan masalah. Adapun teori-teori 

yang digunakan meliputi pengertian sistem penunjang 

keputusan, karakteristik SPK, keterbatasan SPK, logika 

fuzzy, visual basic.NET, MySQL, diagram use case, 

diagram activity, dan diagram squence. Landasan teori 

yang digunakan penulis didapatkan dari ilmu dalam 

perkuliahan, serta literatur-literatur yang penulis gunakan 

yang berupa buku-buku baik dari perpustakaan maupun 

dari sumber lain. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan menganai sumber data, metode 

pengumpulan data dan teknik penelitian. 
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BAB IV TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari 

objek yang diteliti seperti latar belakang perusahaan, letak 

geografis, struktur organisasi dan sekitar masalah yang 

berhubungan dengan objek tersebut. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menjabarkan cara melakukan penelitian, 

yaitu hasil dari analisa dan perancangan dan kebutuhan 

sistem yang diperlukan. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari proses 

pengembangan dan beberapa saran untuk perbaikan sistem 

yang dihasilkan untuk masa yang akan datang 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


