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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang diperlukan 

untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu instansi, karenanya diperlukan 

sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi. Keahlian atau 

kompetensi dapat mendukung peningkatan kinerja karyawan. Kinerja yang baik 

saja  tidak cukup untuk membuat suatu instansi menjadi efektif dan efisien, 

diperlukan seorang manager yang memiliki visi dan nilai-nilai etika yang baik 

serta memahami rekan kerjanya. Kemampuan manajerial sangat  diperlukan untuk 

menyatukan  masing-masing rekan kerjanya untuk memperoleh tujuan yang ingin 

dicapai. Oleh karena itu mengangkat  seorang karyawan untuk menduduki jabatan 

manajer yang memimpin rekan-rekan kerjanya merupakan salah satu tindakan 

yang cukup bijak. 

Penilaian kinerja harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat 

dicapai setiap karyawan serta mengevaluasi hasil kerja seluruh karyawan. Dengan 

melakukan proses penilaian kinerja maka prestasi yang dicapai setiap karyawan 

dengan nilai baik sekali, baik, cukup atau kurang bisa diketahui sehingga kandidat 

yang akan diangkat menjadi manager merupakan kandidat yang tepat. Dengan 

banyaknya kriteria yang digunakan dalam proses penilaian kinerja karyawan, hal 

ini menyulitkan untuk memberi bobot setiap kriteria. Adapun metode yang dapat 

digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut yakni metode 
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Analytical Hierarchy Process (AHP). Dengan mengaplikasikan teori penilaian 

kinerja ke dalam perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP) maka proses 

pengambilan keputusan dapat dilakukan se-objektif mungkin.  

Penggunaan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode 

AHP dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal serta pemilihan kriteria-kriteria 

yang dapat diubah pula sesuai dengan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai 

karenanya diperlukan suatu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan 

metode AHP yang dapat disesuaikan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

Dalam hal ini Firma Prohex merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

di bidang penyediaan alat-alat teknik, perkakas, dan perbengkelan. Selama ini 

perusahaan menggunakan beberapa kriteria untuk melakukan penilaian kinerja 

karyawannya serta dalam melakukan promosi jabatan. Dalam divisi 

sales/marketing ada 7 kriteria yang digunakan untuk mempertimbangkan jabatan 

sebagai manager di divisi sales/marketing, yakni leadership, social skill, 

knowledge, skill, quality of work, work experience, management skill yang 

masing-masing kriteria memiliki subkriterianya tersendiri. 

 Banyaknya kriteria (multiple criteria) yang digunakan dalam proses 

penilaian kinerja karyawan di Firma Prohex kerap menyulitkan karena proses 

berlangsung secara manual. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem pendukung 

keputusan dengan metode AHP. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, ide umum tugas akhir ini adalah 

bagaimana membangun suatu sistem pendukung keputusan dengan menggunakan 

motede Analytical Hieararchy Process (AHP) pada Firma Prohex. Sehingga 

rumusan masalah yaitu bagaimana membangun suatu Sistem Pendukung 

Keputusan untuk Promosi Karyawan menjadi Manajer menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

1.3. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini perlu ditentukan beberapa batasan yang akan digunakan 

sebagai acuan agar penelitian pada tugas akhir ini lebih terarah. Adapun batasan 

yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process 

2. Sistem hanya dapat menggunakan maksimal 10 kriteria dan 10 

subkriteria untuk masing-masing kriteria dalam perhitungan AHP. 

3. Input data sistem dilakukan manual. 

4. Pengujian aplikasi yang dilakukan menggunakan 7 kriteria yang sudah 

ditetapkan dan penggunaan total 39 pada subkriterianya. 

5. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 sample karyawan yang 

merupakan kandidat pemilihan. Masing-masing kandidat melakukan 

penilaian terhadap kandidat lain. Penilaian juga dilakukan oleh 1 pemilik 

perusahaan, 1 wakil pimpinan, dan 5 manager di setiap divisi. Dengan 
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demikian, total  penilaian untuk masing-masing kandidat adalah 11 

penilaian. 

6. Aplikasi dikembangkan berbasis desktop windows dengan menggunakan 

bahasa pemrograman Visual Basic.net 2010 dengan dukungan database 

menggunakan Microsoft SQL SERVER 2005. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan Sistem Pendukung 

Keputusan untuk Promosi Karyawan menjadi Manajer menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

1.5. Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah ini, terdapat beberapa metode yang akan 

digunakan, di antaranya adalah : 

1) Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang 

berhubungan dengan penilaikan kinerja karyawan pada suatu instansi, 

kriteria-kriteria yang diperhitungkan untuk pengangkatan pangkat 

karyawan, teori analytical hierarchy process. 

2) Membuat sebuah piranti lunak yang mampu mendukung suatu keputusan 

dalam pengangkatan pangkat seorang karyawan menjadi manager. 

3) Melakukan pengujian agar hasil yang didapat konsisten dan dapat 

dipertanggungjawabkan sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. 
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1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab, yang terdiri 

dari: 

Bab I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan tugas akhir.  

Bab II  LANDASAN TEORI  

Bab ini berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan topik yang 

dibahas dalam penelitian. Antara lain teori analytical hierarchy 

process, teori sistem pendukung keputusan, teori analisa dan 

perancangan sistem, dan teori penilaian kerja. 

Bab III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi analisis masalah, kebutuhan, dan perancangan sistem 

yang akan dibangun.  

Bab IV  IMPLEMENTASI SISTEM  

Bab ini berisi rangkuman implementasi dan pengujian sistem yang 

telah dibangun.  

Bab V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari isi bab-bab sebelumnya dan dari 

kesimpulan tersebut penulis berusaha memberikan saran yang 

berguna untuk melengkapi dan menyempurnakan pengembangan 

sistem selanjutnya. 




