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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Salah satu elemen dalam perusahaan yang sangat penting adalah 

Sumber Daya Manusia (SDM), Pengelolaan SDM dari perusahaan sangat 

mempengaruhi beberapa aspek penentu keberhasilan kerja dari perusahaan 

tersebut. Jika SDM dapat diorganisir dengan baik, maka diharapkan 

perusahaan dapat menjalankan semua proses usahanya dengan baik. 

karyawan merupakan salah satu faktor produksi dan asset paling utama yang 

terpenting dalam suatu perusahaan, tanpa mereka betapa sulitnya perusahaan 

dalam mencapai tujuan, mereka yang menentukan maju mundurnya suatu 

perusahaan. Perusahaan harus selalu berusaha untuk memperoleh dan 

menempatkan karyawan yang qualified pada setiap jabatan dan pekerjaan 

supaya pelaksanaan pekerjaan lebih berdaya guna. 

Seleksi karyawan merupakan salah satu cara proses menduga yang 

paling baik (best quits) bahwa seorang pelamar sanggup dan sesuai 

menduduki suatu jabatan atau posisi yang dibutuhkan perusahaan, selain itu 

seleksi karyawan diharapkan dapat meningkatkan proporsi karyawan yang 

suskses dalam suatu perusahaan dalam suatu perusahaan yang terpilih dari 

sekelompok pelamar. Ini berarti keputusan-keputusan seleksi merupakan 

bagian paling penting di dalam Manajemen Sumber Daya Manusia . Untuk 

menentukan atau menyeleksi calon karyawan yang terbaik di Galery Jaya 
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Computer Surakarta biasanya masih dilaksanakan secara manual. Oleh 

karena itu pada penelitian ini akan diangkat suatu kasus yaitu mencari calon 

karyawan terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode ini dipilih 

karena mampu menyeleksi alternatif berdasarkan kriteria-kriteria yang 

ditentukan. Kriteria ini bersifat dinamis, nilai bobotnya dapat diubah sesuai 

keinginan user. Kemudian dilakukan proses perangkingan yang akan 

menentukan calon karyawan terbaik yang telah direkomendasikan. Oleh 

karena itu dari permasalahan diatas penulis memilih judul “Sistem 

Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan Menggunakan 

Algoritma Simple additive Weighting  di Galery Jaya Computer Surakarta”. 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Dari uraian latar belakang tersebut maka dalam penulisan skripsi ini  

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan 

karyawan di Galery jaya computer menggunakan algoritma Simple additive 

Weighting  sehingga dapat memberikan alternatif keputusan bagi pengambil 

keputusan. 

 

1.3. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah maka dalam hal ini dibatasi pada pembuatan sistem 

pendukung keputusan seleksi penerimaan karyawan di Galery jaya computer 
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menggunakan algoritma Simple additive Weighting . Adapun permasalahan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1.   Perancangan dan pembuatan database aplikasi seleksi penerimaan 

karyawan dengan MySQL dan PHP.  

2.   Pembuatan aplikasi seleksi penerimaan karyawan meliputi : 

a. Input kriteria dan nilai kriteria 

b. Input data karyawan 

c. Perhitungan menggunakan Simple additive Weighting  

d. Alternatif keputusan  

e. Laporan 

3.   Kriteria-kriteria yang digunakan adalah pendidikan, usia, pengalaman 

kerja , dan test kemampuan dasar. 

1.4. TUJUAN SKRIPSI 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.   Menerapkan algoritma Simple Additive Weighting sebagai salah satu  

metode pemecahan masalah dalam menyeleksi penerimaan karyawan di 

Galery Jaya Computer 

2.   Membangun suatu sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan 

metode Simple Additive Weighting untuk menyeleksi penerimaaan 

karyawan 
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1.5. MANFAAT SKRIPSI 

 Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak baik bagi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  Sinar 

Nusantara , Instansi, penulis dan bagi pembaca.   

1. Dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi dan referensi 

perpustakaan STMIK Sinar Nusantara serta sebagai bahan pembanding 

dan kerangka acuan dalam memahami persoalan yang sama 

2.  Sistem yang akan dibangun dapat membantu pihak galery jaya computer 

dalam proses seleksi calon karyawan sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan. 

3. Pengembangan implementasi sistem pengambilan keputusan dalam 

menentukan calon karyawan ini diharapkan dapat menunjang kinerja 

yang maksimal dengan cara membantu pihak Galery Jaya dalam 

penentuan calon karyawan terbaik. 

4. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan kemampuan yang 

diperoleh dibangku akademik dengan menyumbangkan pikiran untuk 

memaksimalkan potensi yang dimiliki. 

 

1.6. KERANGKA PEMIKIRAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat dan metode - 

metode yang  digunakan, maka dalam tahap kerangka pemikiran berguna 

untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran  

penelitian. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah membuat aplikasi seleksi karyawan  

yang dapat membantu perusahaan untuk mengambil keputusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Skema Pemikiran Aplikasi Seleksi Penerimaan karyawan 

 

 

Hasil : Sistem Pendukung Keputusan untuk seleksi penerimaan karyawan  

dengan algoritma Simple Additive Weighting 

Algoritma Simple Additive 

Weighting 

1. Memberikan Bobot 
Kriteria 

2. Menghitung 
Normalisasi 

3. Menghitung Nilai 
Alternatif 

MASALAH 

1. Belum adanya metode untuk menyeleksi calon karyawan di Galery 
Jaya Computer  dengan menggunakan banyak kriteria 

2. Proses seleksi membutuhkan waktu yang lama, masih 
menggunakan data manual dan belum terkomputerisasi secara 
optimal 

Pengujian Sistem 

Implementasi sistem 

Perancangan sistem pendukung keputusan 
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1.7. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dari suatu penulisan Laporan Skripsi adalah sebagai suatu 

gambaran global mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam Bab selanjutnya, 

sehingga kedepan akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan Laporan 

Skripsi  ini. Adapun sistematika dari Laporan Skripsi ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah tujuan pelaksanaan 

skripsi, manfaat pelaksanaan skripsi, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan laporan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori–teori yang terkait dan 

menunjang dalam penulisan laporan skripsi diantaranya deskripsi 

dari sistem, sistem pendukung keputusan, Simple Additive 

Weighting, Aplikasi, Database, MySql, PHP. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang : 

1. Jenis-jenis data diantaranya yaitu data primer dan data 

sekunder. 

2. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, studi pustaka dan metode perancangan.  

3. Pengolahan data yang dilakukan dengan menganalisa 

selanjutnya melakukan design sistem yang terdiri dari Bagan 

Alir Dokumen, Diagram Alir Data, Contex Diagram, Data 
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Flow Diagram (DFD), perancangan database, perancangan 

input/output serta implementasi. Melakukan prosedur 

penelitian.  

4. Pengujian sistem yaitu dengan membandingkan perhitungan 

algoritma Simple Additive Wighthing secara manual dengan 

perhitungan sistem. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah Galery jaya 

computer, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sistem secara 

umum mengenai seleksi karyawan. 

BAB V   PEMBAHASAN MASALAH 

  Pada bab ini akan diuraikan  tentang Bagan Alir Dokumen, 

Diagram Contex,  Diagram Alir Data, Desain Input-Output, 

Desain Database, Desain Teknologi,  Implementasi Program dan 

Pengujian Sistem. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan Saran. Suatu kesimpulan harus 

menjawab masalah yang diteliti. Sedang saran merupakan 

anjuran atau rekomendasi dari penulis yang perlu dilaksanakan 

untuk menyempurnakan pelaksanaan berdasarkan penerapan 

teori yang digunakan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


