
ISSN 1858-4667 JURNAL LINK VOL. 26/No. 2/September 2017

2-6

ANALISA SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PENILAIAN
KINERJA KARYAWAN UNIVERSITAS NAROTAMA
DENGAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING

BERBASIS PERANGKAT BERGERAK ANDROID

Hamzah Denny Subagyo1, Ariyani2, Hersa Farida Qoriani3

1Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Narotama
2Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Narotama

3Program Studi Teknik Informatika, Fakultas ilmu Komputer, Universitas Narotama
1hamzah.denny@narotama.ac.id, 2ariyani@narotama.ac.id, 3hersa.farida@narotama.ac.id

Abstrak

Kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tinggi  sangat  diperlukan  untuk meningkatkan
produktivitas  kinerja  suatu  perusahaan,  sumber  daya  manusia yang  mempunyai  keahlian  atau
kompetensi  akan  dapat  meningkatkan  prestasi kerja karyawan.  Penilaian  kinerja  harus  dilakukan  untuk
mengetahui  prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan. Dalam melakukan proses penilaian kinerja
karyawan,  banyak  sekali  kriteria  yang  telah  ditentukan  oleh  perusahaan. Masing-masing  perusahaan
pasti  memiliki  kriteria-kriteria  saat  melakukan penilaian  kinerja  pada  karyawannya.  Banyaknya  kriteria
inilah  yang menyulitkan pihak manajemen untuk memberi bobot setiap kriteria oleh karena itu  dibutuhkan
sebuah  sistem  penunjang  keputusan.  Penelitian  ini akan mengangkat  suatu  kasus  yaitu  mencari
alternative  terbaik  berdasarkan kriteria-kriteria  yang  telah  ditentukan  dengan  menggunakan  metode
SAW (Simple Additive Weighting). Pada  dasarnya  metode  Simple  Additive  Weighthing  (SAW)
digunakan untuk  mencari  alternatif  terbaik  berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  telah ditentukan.  Beberapa
contoh penelitian lain yang menggunakan metode  Simple Additive Weighting (SAW) yang dijadikan acuan
dalam penelitian ini. Sistem Perangkat bergerak android disini, digunakan untuk menampilkan hasil
penilaian kinerja yang nantinya bisa digunakan oleh karyawan dalam memantau performa kinerja mereka
sedangkan sistem penilaian karyawan dilakukan menggunakan aplikasi berbasis web dengan pertimbangan
data yang diproses cukup banyak sehingga membutuhkan sumber daya yang lebih besar yang tidak dimiliki
oleh perangkat mobile, tapi sistem ini sangat compatible untuk dijalankan pada perangkat android karena
website dibuat dengan desain responsive mobile. Penelitian  dilakukan  dengan  mencari  nilai  bobot untuk
setiap  atribut,  kemudian  dilakukan  proses  perankingan  yang  akan menentukan alternative yang optimal,
yaitu karyawan terbaik di Universitas Narotama.

Kata kunci : Sistem Penunjang Keputusan, Kinerja Karyawan, Simple Additive Weighting (SAW), Android.

1. Pendahuluan

Dalam  melakukan  proses  penilaian
kinerja  karyawan,  banyak  sekali kriteria yang telah
ditentukan oleh perusahaan.Penilaian kinerja harus
dilakukan untuk  mengetahui  prestasi  yang  dapat
dicapai  setiap  karyawan.Masing-masing
perusahaan pasti memiliki kriteria-kriteria saat
melakukan penilaian kinerja pada
karyawannya.Banyaknya  kriteria  inilah  yang
menyulitkan  pihak  manajemen untuk  memberi
bobot  setiap  kriteria  oleh  karena  itu  dibutuhkan
sebuah  sistem penunjang  keputusan.Kualitas
sumber  daya  manusia  yang  tinggi  sangat
diperlukan untuk meningkatkan produktivitas
kinerja suatu perusahaan, sumber daya  manusia

yang  mempunyai  keahlian  atau  kompetensi  akan
dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan.

Pada  penelitian  ini  akan  diangkat  suatu
kasus  yaitu  mencari  alternative terbaik
berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan
dengan menggunakan metode SAW (Simple
Additive Weighting). Dengan metode ini pihak
manajemen menginginkan  sistem  yang  mampu
mengatasi  bila  suatu  saat ada  perubahan jumlah
dan nama kriteria. Penelitian dilakukan dengan
mencari nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian
dilakukan proses perangkingan yang akan
menentukan alternatif yang optimal, yaitu karyawan
terbaik.
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2.1 Sistem Penunjang Keputusan (SPK)

Konsep  Sistem  Penunjang  Keputusan
atau  Decision Support   System (DSS) pertama kali
diperkenalkan oleh Michael S. Scott Morton pada
awal tahun 1970-an,  yang  selanjutnya  dikenal
dengan  Management  Decision  System.  DSS
merupakan sistem informasi interaktif yang
menyediakan informasi, pemodelan dan
pemanipulasian  data.Sistem  ini  digunakan  untuk
membantu  pengambilan keputusan dalam situasi
yang semi terstruktur dan situasi yang tidak
terstruktur, dimana  tak    seorangpun  tahu  secara
pasti  bagaimana  keputusan  seharusnya dibuat
(Alter dalam Kusrini, 2007). DSS  lebih  ditujukan
untuk  mendukung  manajemen  dalam  melakukan
pekerjaan yang bersifat analitis dalam situasi yang
kurang terstruktur dan dengan kriteria  yang  kurang
jelas.  DSS  tidak  dimaksudkan  untuk
mengotomatisasikan pengambilan  keputusan,  tetapi
memberikan  perangkat  interaktif  yang
memungkinkan  pengambil  keputusan  untuk
melakukan  berbagai  analisis menggunakan model-
model yang tersedia.

2.2 Penilaian Kinerja

Kinerja  adalah  hasil  seseorang  secara
keseluruhan  selama  periode tertentu  di  dalam
melaksanakan  tugas,  seperti  standar  hasil  kerja,
target  atau sasaran  atau kriteria  yang telah
ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati
bersama. (Rivai & Basri 2004 dalam Jurnal SDM)
Penilaian  Kinerja  adalah  suatu  sistem  formal  dan
terstruktur  yang mengukur,  menilai,  dan
mempengaruhi  sifat-sifat  yang  berkaitan  dengan
pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat
ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk  mengetahui
seberapa  produktif seorang  karyawan  dan  apakah
ia  bisa berkinerja  sama  atau  lebih  efektif  pada
masa  yang  akan  datang,  sehingga karyawan,
organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh
manfaat. (Schuler & Jackson dalam Jurnal SDM)
Untuk  mengetahui  apakah  penilaian  kinerja  dapat
dianggap  berkualitas atau tidak, terdapat tujuh
kriteria yang perlu diperhatikan oleh evaluator.
Ketujuh kriteria  ini  sebagaimana  diungkap  oleh
Popham  dalam  Sri  Andayani  (2012) yaitu:
1.  Generability  :  apakah  kinerja peserta  tes
(students  performance)  dalam melakukan  tugas
yang  diberikan  tersebut  sudah  memadai  untuk
digeneralisasikan  kepada  tugas-tugas  lain?
Semakin  dapat digeneralisasikan  tugas-tugas  yang
diberikan  dalam  rangka  penilaian keterampilan
atau  penilaian  kinerja  (performance  assessment)
tersebut, dalam  artian  semakin  dapat
dibandingkan  dengan  tugas  yang  lainnya maka
semakin  baik  tugas  tersebut.  Hal  ini  terutama
dalam  kondisi  bila karyawan  diberikan  tugas-

tugas dalam  penilaian  keterampilan  yang
berlainan.
2.  Authenticity: apakah tugas yang diberikan
tersebut sudah serupa dengan apa yang sering
dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari?
3. Multiple  foci:  apakah  tugas  yang  diberikan
kepada  karyawan  sudah mengukur  lebih  dari  satu
kemampuan-kemampuan  yang  diinginkan (more
than one instructional outcomes)?
4.  Teachability:  apakah  tugas  yang  diberikan
merupakan  tugas  yang hasilnya  semakin  baik
karena  adanya  usaha  bimbingan  pimpinan?  Jadi
tugas yang diberikan dalam penilaian keterampilan
atau penilaian kinerja (performance  assessment)
adalah  tugas-tugas  yang  relevan  dengan
ketrampilan dan kewajiban karyawan.
5.  Fairness:  apakah  tugas  yang  diberikan  sudah
adil  (fair) untuk  semua karyawan. Jadi tugas-tugas
tersebut harus sudah  dipikirkan tidak ”bias” untuk
semua  kelompok  jenis  kelamin,  suku  bangsa,
agama,  atau  status sosial ekonomi.
6.  Feasibility:  apakah  tugas-tugas  yang  diberikan
dalam  penilaian keterampilan  atau  penilaian
kinerja  (performance  assessment)  memang relevan
untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-faktor
seperti biaya, ruangan (tempat), waktu, atau
peralatannya?
7.  Scorability:  apakah  tugas  yang  diberikan  nanti
dapat  diskor dengan akurat  dan  reliable.  Karena
memang  salah  satu  yang  sensitif  dari penilaian
keterampilan  atau  penilaian  kinerja  (performance
assessment) adalah penskorannya.

2.3 Simple Additive Weighting (SAW)

Metode SAW sering juga dikenal istilah
metode penjumlahan terbobot. Konsep  dasar
metode  SAW  adalah  mencari  penjumlahan
terbobot  dari  rating kinerja  pada  setiap  alternatif
pada  semua  atribut  (Fishburn,  1967)
(MacCrimmon, 1968). Metode SAW membutuhkan
proses normalisasi matriks keputusan  (X) ke suatu
skala yang dapat diperbandingkan dengan semua
rating alternatif  yang  ada  (Kusumadewi,  Sri,
Hartati,  S.,  Harjoko,  A.,  Wardoyo,  R., 2006).

Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari
alternatif A1 pada atribut Cj; i = 1,2,…,m dan j =
1,2,…,n. Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi)
diberikan sebagai :

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa
alternative Ai lebih terpilih. Langkah-langkah
penyelesaiannya adalah (Kusumadewi, 2006) :
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1. Menentukan kriteria-kriteria  yang  akan
dijadikan  acuan  dalam mengambilan
keputusan, yaitu Ci.

2. Menentukan rating kecocokan setiap
alternatif pada setiap kriteria.

3. Membuat  matriks  keputusan  berdasarkan
kriteria  (Ci),  kemudian melakukan
normalisasi matriks berdasarkan persamaan
yang disesuaikan dengan jenis atribut
(atribut keuntungan ataupun atribut biaya)
sehingga diperoleh matriks ternormalisasi
R.

4. Hasil  akhir  diperoleh  dari  proses
perankingan  yaitu  penjumlahan  dari
perkalian  matriks  ternormalisasi  R
dengan  vector  bobot  sehingga diperoleh
nilai  terbesar  yang  dipilih  sebagai
alternatif  terbaik  (Ai) sebagai solusi.

2.4 Mesin Inferensi

Terdapat dua pendekatan untuk mengontrol
inferensi dalam sistem pakar berbasis aturan, yaitu
pelacakan ke belakang  (backward chaining) dan
pelacakan ke depan (forward chaining). Pelacakan
ke belakang adalah pendekatan yang di motori
tujuan terlebih dahulu (goal-driven). Dalam
pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan,
selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan
tersebut untuk kesimpulannya.

Pelacakan kedepan adalah pendekatan yang
dimotori data (data-driven). Dalam pendekatan ini
pelacakan dimulai dari informasi masukan, dan
selanjutnya mencoba menggambarkan kesimpulan.
Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai
dengan bagian IF dari aturan IF-THEN.

Kedua metode inferensi tersebut
dipengauhi oleh tiga macam penulusuran, yaitu
Depth-first search, Breadth-first search dan Best-
first search.

1. Depth-first search, melakukan penulusuran
kaidah secara mendalam dari simpul akar
bergerak menurun ke tingkat dalam yang
berurutan.

2. Breadth-first search, bergerak dari simpul
akar, simpul yang ada pada setiap tingkat
diuji sebelum pindah ke tingkat
selanjutnya.

3. Best-first search,  bekerja berdasarkan
kombinasi kedua metode sebelumnya.

2.5 Profil Studi Kasus

Universitas Narotama adalah perguruan
tinggi swasta di Surabaya, Indonesia yang didirikan
pada 8 Februari 1981. Yayasan Pawiyatan Gita
Patria sebagai Badan Hukum Pembina PTS yang
didirikan dengan akte notaris R. Soebiono No. 167.
Yayasan ini kemudian mendirikan PTS yang diberi

nama Universitas Narotama. Susunan pengurus
Yayasan terakhir diubah dengan akte notaris no. 2,
tanggal 10 Mei 2002. Nama Narotama diambil dari
nama seorang tokoh sejarah Mahapatih dari Prabu
Airlangga yang sekaligus juga sebagai guru ilmu
kenegaraan serta guru agama dan ilmu kedigdayaan.
Jadi tepat kiranya Universitas Narotama mengambil
nama guru Prabu Airlangga karena para pendiri dan
pengelolanya mempunyai tujuan dan cita-cita yang
sama dengan pendiri Universitas yang telah ada
sebelumnya. Universitas Narotama (UNNAR) di
dalam perjalanan hingga waktu saat ini telah berusia
30 tahun dan memiliki 4 fakultas dengan 8 program
studi yang terdiri dari program Sarjana (S1) dan
program Pascasarjana (S2). Universitas Narotama
(Surabaya) atau biasa disingkat UNNAR adalah PTS
yang saat ini beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim
No. 51 Surabaya. Beberapa fakultas yang disediakan
oleh pihak Universitas Narotama (UNNAR) ini
adalah :

1. Fakultas Ekonomi
2. Fakultas Hukum
3. Fakultas Teknik
4. Fakultas Ilmu Komputer
5. Pasca sarjana

2.6..Teknologi Perangkat Bergerak (Mobile
Device Technology)

Perangkat mobile memiliki banyak jenis dalam
hal ukuran, desain dan layout, tetapi mereka
memiliki kesamaan karakteristik yang sangat
berbeda dari sistem desktop, diantaranya:
a. Ukuran yang kecil
Perangkat mobile memiliki ukuran yang kecil.
Konsumen menginginkan perangkat yang terkecil
untuk kenyamanan dan mobilitas mereka.
b. Memory yang terbatas
Perangkat mobile juga memiliki memory yang kecil,
yaitu primary (RAM) dan secondary (disk).
Pembatasan ini adalah salah satu faktor yang
mempengaruhi penulisan program untuk berbagai
jenis dari perangkat ini.
c. Daya proses yang terbatas
Sistem mobile tidaklah setangguh desktop. Ukuran,
teknologi dan biaya adalah beberapa faktor yang
mempengaruhi status dari sumber daya ini. Seperti
harddisk dan RAM, pengguna dapat
menggunakannya dalam ukuran yang pas dengan
sebuah kemasan kecil.
d. Mengkonsumsi daya yang rendah
Perangkat mobile menghabiskan sedikit daya
dibandingkan dengan mesin desktop. Perangkat ini
harus menghemat daya karena mereka berjalan pada
keadaan dimana daya yang disediakan dibatasi oleh
baterai-baterai.
e. Kuat dan dapat diandalkan
Karena perangkat mobile selalu dibawa kemana saja,
mereka harus cukup kuat untuk menghadapi
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benturan-benturan, gerakan, dan sesekali tetesan-
tetesan air. Akhir – akhir ini sudah banyak perangkat
mobile yang sudah tahan banting, kebanyakan dari
perangkat mobile yang tahan banting ini berasal dari
China negara dengan populasi manusia terbesar
didunia.
f. Konektivitas yang terbatas
Perangkat mobile memiliki bandwith rendah,
beberapa dari mereka bahkan tidak tersambung.
Kebanyakan dari mereka menggunakan koneksi
wireless.
g. Masa hidup yang pendek
Perangkat-perangkat konsumen ini menyala dalam
hitungan detik kebanyakan dari mereka selalu
menyala. Coba ambil kasus sebuah handphone,
mereka booting dalam hitungan detik dan
kebanyakan orang tidak mematikan handphone
mereka bahkan ketika malam hari.

3. Perangkat Android

Pada tahun 2005 Google mengakuisisi
Android Inc yang pada saat itu dimotori oleh Andy
Rubin, Rich Miner, Nick Sears, dan Chris White.
Yang kemudian pada tahun itu juga memulai
membangun platform Android secara intensif.
Kemudian pada tanggal 12 November 2007 Google
bersama Open Handset Alliance (OHA) yaitu
konsorsium perangkat mobile terbuka, merilis
Google Android SDK, setelah mengumumkannya
seminggu sebelumnya. Dan sambutanya sangat luar
biasa, hampir semua media berita tentang IT dan
Programming membritakan tentang dirilisnya
Android SDK (Software Development Kit).

Gambar 1. Android Timeline

Google bersama dengan OHA merilis
paket software SDK yang lengkap unttuk
mengembangkan aplikasi pada perangkat mobile
yaitu : Sistem operasi, Middleware  dan aplikasi
utama untuk perangkat mobile. Sebagai Programmer
dan Developer kita bisa melakukan segalanya, mulai
dari membuat aplikasi pengiriman SMS hanya
dengan dua baris kode, hingga mengganti event pada
Home Screen perangkat Android. Selain itu, bahkan
dengan mudah kita bisa membuat dan

mengkustomisasi Sistem Operasinya, atau
mengganti semua aplikasi default dari Google.

Semua aplikasi yang dibuat untuk Android
akan memiliki akses yang setara dalam mengakses
seluruh kemampuan handset, tanpa membedakan
apakah itu merupakan aplikasi inti atau aplikasi
pihak ketiga. Dalam kata lain dengan platform
Android ini, Programmer dan Developer secara
penuh akan bisa mengkustomisasi perangkat
androidnya.

Android built in  pada Linux Kernel (Open
Linux Kernel), dengan sebuah mesin virtual yang
telah didesain dan untuk mengoptimalkan
penggunan sumberdaya memori dan hardware pada
lingkungan perangkat mobile. Dalvik adalah nama
dari Android Virtual Machine, yang merupakan
interpreter virtual mesin yang akan mengeksekusi
file kedalam format Dalvik Executeable(*.dex).
sebuah format yang telah dirancang untuk ruang
penyimpanan yang efisien dan eksekusi memori
yang terpetakan.

Dalvik Virtual Machine (Dalvik VM)
berbasis register, dan dapat mengeksekusi kelas
yang telah terkompilasi pada compiler bahasa Java,
kemudian di transformasikan ke dalam native format
dengan menggunakan tool “dx” yang telah
terintegrasi. Kita mungkin telah mengenal JavaVM
(Java Virtual Machines), yang saat ini bisa kita
temukan pada setiap komputer desktop. Berbeda
dengan DalvikVM, JavaVM berbasis stack.
DalvikVM memiliki keunggulan dengan
menggunakan Registered Based, ini karena pada
prosesor perangkat genggam telah dioptimasi untuk
eksekusi berbasis register.

Android saat ini tidak hanya berjalan pada
handphone, beberapa vendor menanamkan Android
pada Tablet, Internet Tablet, E-Book Reader,
Laptop, dan gadget lainnya. Dengan begitu akan
sangat berharga sekali mempelajari platform ini,
dengan arsitekturnya yang terbuka, maka platform
ini Android adalah platform mobile masa depan.

3.1 Kriteria Penelitian

Kriteria yang digunakan dalam proses
penilaian kinerja sebanyak 4 kriteria, keempat
kriteria yang digunakan adalah
komitmen,manajemen, kerja sama dan hasil kerja.
Komitmen merupakan kriteria yang berkenaan
dengan sikap kerja, yang dinilai dalam kriteria
komitmen adalah tingkat kejujuran pegawai dalam
bekerja, tingkat loyalitaspegawai terhadap instansi,
tingkat tanggung jawab pegawai dalam mengemban
tugas dan disiplin pegawai dalam hal waktu bekerja.
Kriteria manajemen merupakan kriteria yang
berhubungan dengan manajemen dan
pengorganisasian. Yang dinilai dalam kriteria
manajemen adalah tingkat kepemimpinan,
perencanaan, pengorganisasian dan tingkat
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pemberian pengarahan terhadap rekan kerja atau
bawahannya.  Kerja sama merupakan kriteria yang
berkenaan dengan baik tidaknya model komunikasi,
bagaimana cara dia  beradaptasi dan bagaimana cara
karyawan berbagi informasi dan hasil kerja yang
dinilai adalah kualitas dan kuantitas hasil kerja yang
telah dilakukan dibandingkan dengan standar
instansi. Kriteria yang digunakan dijelaskan pada
table 1.

Tabel 1. Penjelasan kriteria penilaian
No. Kriteria Penjelasan

1 Komitmen Menilai perilaku, prioritas
dan tujuan organisasi.

2 Manajemen Menilai bagaimana
Karyawan bisa
memimpin,
merencanakan,
mengorganisasi dan
memberikan pengarahan.

3 Kerjasama Melakukan bagaimana
kerja karyawan terhadap
bawahan, teman dan
atasan

4 Hasil Kerja Hasil yang didapatkan
dari karyawan
dibandingkan dengan
standar organisasi.

4. Perancangan Sistem

Penelitian ini menggunakan perancangan
berbasis Object Oriented yaitu UML (Unified
Modelling Language) dengan perangkat lunak
StarUML.

4.1 Context Diagram

SPK PENILAIAN KINERJA KARYAWAN

KARYAWAN

PIMPINAN

STAF HRD

Laporan Data Faktor dan Bobot Penilaian

Data User

Data NIlai

Data Karyawan

Data Karyawan

Laporan data Karyawan

Laporan Hasil PenilaianFaktor dan bobot Penilaian

Range Nilai

Laporan Data Karyawan

Laporan Master Nilai

Laporan Hasil Penilaian

Laporan Penilaian Kinerja

Laporan Data User

Gambar 2. Context Diagram SPK Penilaian
Kinerja Karyawan

4.2 Perancangan Database Konseptual

Gambar 3. Entity Relationship Diagram

4.3.Diagram Alir Langkah Metode Simple
Additive Weighting (SAW)

Gambar 4. Diagram Alir Metode SAW

5. Kesimpulan dan Saran
5.1 Kesimpulan

Data- data tersebut dapat dikumpulkan
menjadi basis  data  pengetahuan  untuk  diproses
menggunakan metode Simple Additive Weighting
(SAW)  Sehingga perancangan  dialog  dan
antarmuka  perangkat  lunak  ini nantinya dapat
membantu pihak manajemen dalam menilai kinerja
karyawannya.

5.2 Saran

Pada  penelitian  lanjutan  dapat  dilakukan
pembuatan  dialog  yang  lebih  interaktif sehingga
lebih memudahkan pengguna dalam memanfaatkan
aplikasi yang dibangun.
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