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BAB I 

PENDAHULUAN 

1  

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun perangkat teknologi di dunia semakin berubah ke arah yang 

lebih maju. Banyak perangkat baru yang bermunculan dengan berbagai fungsi 

untuk mempermudah pekerjaan manusia. Perangkat baru ini memiliki mobilitas 

yang lebih baik dari perangkat sebelumnya Perangkat seperti komputer sudah bisa 

digantikan dengan laptop yang lebih ringan dan tipis. Perangkat seperti telepon pun 

bisa digantikan smartphone berbasis android yang ringan, mudah dibawa, dan 

mudah digunakan. 

Tiap tahun android mengalami perkembangan. Hal ini didukung oleh 

pengoperasian android yang mudah dimengerti dan bisa mencakup semua 

golongan. Perkembangan ini telah banyak membantu manusia dalam berbagai 

aspek terutama aspek pekerjaan manusia. Banyak pekerjaan manusia yang dibantu 

oleh aplikasi dari android khususnya dalam suatu perusahaan. Perusahaan sekarang 

mengandalkan aplikasi android untuk membantu berbagai masalah eksternal 

maupun internal perusahaan tersebut. Contoh aplikasi pemasalahan eksternal disini 

seperti aplikasi monitoring pekerjaan lapangan oleh manajer sedangkan aplikasi 

permasalahan internal adalah aplikasi penerimaan karyawan pada perusahaan 

tersebut. 

Pada suatu perusahaan swasta seperti Stasiun Pengisian Bahan bakar 

Umum (SPBU), penerimaan calon karyawan baru masih menggunakan metode 

seleksi manual yang dimana banyak menghabiskan banyak waktu untuk mencari 

dan menentukan karyawan yang tepat. Seleksi manual ini mengharuskan calon 

karyawan untuk mengirimkan berkas lamaran dan menunggu untuk panggilan 

wawancara. Di tahap wawancara ini memiliki beberapa aspek yang akan dinilai 

seperti pendidikan terakhir, pengalaman kerja, usia/umur, Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Sehat (SKS). Kemudian hasil dari 

wawancara akan diumumkan dikemudian hari. Menggunakan metode manual ini 

ada beberapa masalah yang timbul. Contohnya aksi nepotisme dalam hal perekrutan 
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karyawan baru. Aksi ini akan memberikan efek ketidakadilan kepada calon 

karyawan lainnya dan juga akan memberikan dampak negatif dalam perusahaan, 

dikarenakan perusahaan telah mendapat karyawan baru yang bukan ahli pada 

bidang yang dibutuhkan. Kemudian seleksi manual banyak menghabiskan banyak 

waktu, ini tidak cocok untuk SPBU yang membutuhkan karyawan baru dengan 

waktu yang cepat. 

Penulis menyadari hal ini dan penulis bermaksud membuat suatu sistem 

untuk membantu memberi keputusan kepada manajer SPBU. Sistem ini juga 

memiliki efek transparansi dalam penyeleksian karyawan baru dikarenakan setiap 

karyawan yang akan melamar bisa melihat rangking mereka sendiri. Penulis 

berharap sistem yang akan dibuat akan meningkatkan kesadaran dalam mengurangi 

aksi nepotisme yang telah melekat pada sebagian perusahaan. Ini juga bisa 

memberikan efek positif kepada perusahaan itu sendiri dimana perusahaan akan 

menemukan karyawan yang tepat untuk bidang yang tepat (Right Man on The Right 

Place). 

Dalam pembuatan sistem ini, penulis berinisiatif menggunakan suatu 

metode dalam perhitungan rangking. Metode yang penulis ambil adalah metode 

SAW (Simple Additive Weighting). Konsep dasar metode ini adalah mencari 

penjumlahan berbobot dari suatu rating pada setiap alternatif pada semua atribut. 

Pada metode ini diharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap 

atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil 

perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap 

atribut.  

Adapun beberapa penelitian terkait dengan sistem penerimaan karyawan 

menggunakan metode SAW yaitu: Pertama, penelitian dari Guntur Syahputra pada 

tahun 2016 yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan 

Dengan Metode SAW Pada PT. Karya Sahata Medan. Kedua, penelitian dari Rina 

Endarti, Andriani Kusumaningrum, Wawan Laksito YS pada tahun 2014 yang 

berjudul Penerapan Metode Simple Additive Weighting Dalam Mengevaluasi 

Kinerja Karyawan Untuk Memilih Karyawan Teladan Di PT. Sritex, Tbk (Dept. 

Spinning V) Sukoharjo. Ketiga, penelitian dari Erik Kurniadi, Didi Damhudi pada 
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tahun 2016 yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Karyawan 

Dengan Menggunakan Metode MADM SAW. Keempat, penelitian dari Yogha 

Radhitya, Fitro Nur Hakim, Achmad Solechan pada tahun 2016 yang berjudul 

Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Beasiswa 

Dengan Metode SAW. Kelima, penelitian dari Agus Rahardi pada tahun 2016 yang 

berjudul Sistem Penunjang Keputusan untuk Proses Perekrutan Karyawan Dengan 

Metode SAW (Simple Additive Weighting). Keenam, penelitian dari Wayan 

Sriwidani, Ika Purwanti Ningrum, Rahmat Ramadhan pada tahun 2016 yang 

berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Pada PT. Sultra Inti 

Roda Perkasa Menggunakan Metode Weighted Product (WP) Dan Simple Additive 

Weighting (SAW). Ketujuh, penelitian dari Gianto Widodo, Rahmadwati, Purnomo 

Budi Santoso, Fachrul Kurniawan pada tahun 2016 yang berjudul Analisa 

Penempatan Kamera CCTV Menggunakan Metode Simple Additive Weighting 

(SAW) Untuk Smart Monitoring. Kedelapan, penelitian dari I Gede Bendesa 

Subawa, I Made Agus Wirawan, I Made Gede Sunarya, pada tahun 2015 yang 

berjudul Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai Terbaik 

Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Di PT. Tirta Jaya Abadi 

Singaraja. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Menurut latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, adapun beberapa 

masalah yang penulis telah temukan. 

1. Bagaimana cara mempermudah manajer dalam memilih karyawan baru? 

2. Bagaimana cara calon karyawan bisa mengetahui status lamaran mereka 

diterima atau tidak? 

3. Bagaimana membuat suatu sistem yang transparan dalam proses seleksi? 

4. Bagaimana menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan 

mengimplementasikannya dalam program agar bisa berjalan dengan efektif 

dan efisien? 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun beberapa maksud dan tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mempermudah manajer dalam mengambil keputusan yang tepat dalam 

memilih karyawan baru. 

2. Bisa memberitahukan hasil keputusan seleksi kepada calon karyawan. 

3. Membuat sistem penilaian yang adil dan terbuka bagi calon karyawan. 

 

1.4 Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metodologi 

penelitian antara lain sebagai berikut : 

1. Model pengembangan sistem 

Dalam model pengembangan sistem penulis menggunakan Model Waterfall 

yang dimana memiliki beberapa proses yaitu analisa, design, coding & testing, 

Penerapan dan Pemeliharaan. 

2. Metode pengembangan sistem 

Penulis menggunakan Metode Object Oriented Programming (OOP) dan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). 

3. Alat bantu pengembangan sistem 

Alat bantu yang digunakan adalah Unified Modelling Language (UML). UML 

adalah bahasa standar untuk membuat rancangan software. Tools UML yang 

penulis gunakan adalah Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram 

dan Sequence Diagram. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang saya terapkan dalam penelitian ini 

antara lain :  

1. Penulis menggunakan SPBU Bacang sebagai sample untuk penelitian. 

2. Calon karyawan tidak mempunyai andil dalam urusan penilaian. 

3. Bobot kriteria sudah ditentukan sebelumnya oleh manajer. 
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4. Kriteria terdiri dari 5 macam yaitu, pendidikan terakhir, pengalaman kerja, 

umur , surat keterangan catatan kepolisian, dan surat keterangan sehat. 

5. Aplikasi android untuk calon karyawan bisa didapatkan dari pengumuman 

yang telah diumumkan oleh manajer melalui berbagai media. 

6. Manajer mempunyai kuasa penuh dalam pembukaan dan penutupan lowongan. 

7. Jika karyawan yang terpilih dalam sistem tidak bisa diterima oleh manajer 

karena suatu hal, maka manajer bisa memilih karyawan yang terbaik ke-2 dan 

seterusnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh penulisan yang terstruktur dan sistematis, penulis 

menggunakan tahapan-tahapan penulisan dalam pelaporan ini. Tahapan-tahapan ini 

berupa bab-bab yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bab-bab itu adalah 

sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Di bab pendahuluan akan dijelaskan secara singkat mengenai latar 

belakang dari masalah yang dibahas dalam penelitian. Bab ini berisikan latar 

belakang,  identifikasi masalah, maksud dan tujuan, metodologi penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Pada bab landasan teori akan berisikan teori dengan tinjauan pustaka dari 

beberapa ahli. Tinjauan ini berupa definisi atau penjabaran yang berkaitan 

langsung dengan judul, metode serta masalah yang diteliti. Sumber dari 

landasan teori ini bisa berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan referensi yang 

digunakan maksimal 10 tahun yang lalu. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Bab metodologi penelitian terdiri dari 5 bagian yaitu teknik pengumpulan 

data, model pengembangan perangkat lunak, metode pengembangan perangkat 

lunak, alat bantu pengembangan sistem dan metode perhitungan yaitu metode 

Simple Additive Weighting (SAW). 
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4. Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi struktur organisasi, jabaran tugas dan wewenang, 

analisis sistem yang berjalan, analisis Simple Additive Weighting (SAW), 

analisis sistem usulan, analisis perancangan sistem dan implementasi serta 

pengujian sistem. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan yang mengemukakan tentang hasil penelitian 

dan menyimpulkan apakah penelitian ini telah mencapai titik yang diinginkan 

atautidak. Juga berisi saran terhadap pengembangan penelitian ini ketahap 

berikutnya. 


