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Abstrak

Karyawan adalah sumber daya manusia yang sangat berperan dalam mewujudkan visi dan misi
suatu perusahaan. Kualitas dan semangat kerja yang diberikan karyawan dapat membantu keberlangsungan
kemajuan suatu perusahaan. Aplikasi ini dibangun untuk proses penilaian karyawan pada Sakinah
Supermarket dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) yang sering dikenal dengan
istilah metode pemjumlahan terbobot. Konsep dasar dari metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah
mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metodologi
penelitian yang digunakan adalah waterfall yang dimulai dengan perumusan masalah, pengumpulan data,
analisis sistem, perancangan sistem, implementasi, dan terakhir proses pengujian sistem. Hasil akhir dari
penelitian ini adalah memunculkan alternatif solusi karyawan terbaik dengan memasukkan beberapa
alternatif karyawan dan penilaian-penilaian dari beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak
pengambil keputusan. Sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik ini dikembangkan dengan
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .NET, serta database MySQL sebagai database server.

Kata kunci: Karyawan, SPK Pemilihan Karyawan Terbaik, Metode Simple Additive Weighting

1. Pendahuluan

Karyawan adalah sumber daya manusia
yang sangat berperan dalam mewujudkan visi dan
misi suatu perusahaan. Kualitas dan semangat
kerja yang diberikan karyawan dapat membantu
kemajuan suatu perusahaan. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan semangat karyawan dalam
bekerja, terutama dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada konsumen.

Permasalahan muncul pada
ketidaktepatan tim penilai dalam memberikan
penilaian kepada karyawan karena yang dinilai
adalah subjektifitas masing-masing karyawan.
Sehingga penilaian yang diberikan masih tidak
pasti. Adanya ketidaktepatan dalam memberikan
nilai kepada karyawan berdampak pada hasil
keputusan yang diberikan kurang tepat.

Permasalahan di atas dapat diperbaiki
dengan membangun suatu Sistem Pendukung
Keputusan (SPK) dengan menerapkan metode
perankingan. Sehingga pada kasus pemilihan
karyawan terbaik di Sakinah Supermarket lebih
bersifat obyektif. Oleh karena itu, metode yang
dapat diterapkan adalah Simple Additive Weighting
(SAW).

Desain output sistem ini hanya
rekomendasi untuk memilih karyawan terbaik

sesuai kriteria yang telah di input oleh Tim Penilai.
Metode yang digunakan pada Sakinah
Supermarket hanya dengan metode SAW (Simple
Additive Weighting). Perhitungan ini hanya
aplikasi Sistem Pendukung Keputusan berbasis
dekstop.

1.1. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian adalah sebuah
langkah-langkah atau cara yang digunakan untuk
mencari dan memperoleh data-data yang
diperlukan dan selanjutnya diproses menjadi
informasi sesuai dengan permasalahan yang
diteliti. Metodologi penelitian digunakan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan penelitian ini agar
hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan
yang sebenarnya. Adapun langkah-langkah dari
penelitian ini sebagai berikut :
a. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah
dijelaskan sebelumnya, maka dibutuhkan
penerapan metode Simple Additive Weighting
(SAW) pada Sakinah Supermarket untuk
pemilihan karyawan terbaik.

b. Pengumpulan Data
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Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data
yang berhubungan dengan penelitian dan
pembuatan sistem, yaitu observasi,
wawancara, dan studi pustaka. Pengumpulan
data ini berfungsi untuk mendukung
penelitian yang akan dilaksanakan.

c. Analisis Sistem
Analisis sistem ditujukan untuk mempelajari
struktur kerja SPK yang nantinya akan
diperlukan untuk mendefinisikan kebutuhan-
kebutuhan yang akan diaplikasikan ke dalam
SPK pemilihan karyawan terbaik. Aplikasi
SPK pemilihan karyawan terbaik membantu
manager terkait dalam melakukan
pengambilan keputusan. Aplikasi SPK
membantu dalam memberikan alternatif
terbaik dalam mengambil tindakan
berdasarkan perhitungan sistem secara cepat
dan akurat.

d. Perancangan Sistem
Proses perancangan sistem yaitu proses alur
kerja sistem, tahap-tahap pengerjaan sistem
serta tahap-tahap berjalannya sistem dengan
baik. Pada tahap perancangan peneliti
menjabarkan tentang kerangka pikir sistem
melalui flowchart, rancangan proses melalui
DFD level 0 hingga DFD level 1 dan
rancangan database melalui CDM
(Conceptual Data Model) dan PDM
(Physical Data Model).

e. Implementasi Sistem
Merupakan tahap penerapan dari proses
analisa dan perancangan sistem pada bab
sebelumnya dimana data akan diproses
kedalam perangkat lunak sistem (source
code) apakah sistem dapat berjalan sesuai
dengan kebutuhan. Untuk
mengimplementasikan sistem pendukung
keputusan pemilihan karyawan terbaik ini
maka dibutuhkan perangkat pendukung,
perangkat tersebut berupa perangkat lunak
(software) dan perangkat keras (hardware).

f. Pengujian Sistem
Pengujian sistem dilakukan untuk
memastikan input output pada sistem berjalan
semestinya. Pengujian yang dilakukan
melalui 2 tahap, yaitu pengujian validitas
metode SAW dan pengujian black box.

2. Metode Simple Additive Weighting

Definisi Metode Simple Additive
Weighting (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. Metode SAW membutuhkan
proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu

skala yang dapat diperbandingkan dengan semua
rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan
suatu metode yang digunakan untuk mencari
alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan
kriteria tertentu.

2.2 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem pendukung keputusan adalah
bagian dari sistem informasi berbasis komputer
yang dipakai untuk mendukung pengambilan
keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan.

2.3 Desain Sistem

Proses perancangan sistem yaitu proses
alur kerja sistem, tahap-tahap pengerjaan sistem
serta tahap-tahap berjalannya sistem dengan baik.
Pada tahap perancangan peneliti menjabarkan
tentang kebutuhan-kebutuhan fungsional dan
persiapan untuk rancang bangun implementasi,
serta menggambarkan bagaimana suatu sistem
dibentuk.

3.1 Flowchart Sistem Metode SAW
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Gambar 1. Flowchart Sistem Metode SAW

Berdasarkan Gambar 1. Flowchart Sistem
Metode SAW, langkah pertama yang dilakukan
adalah memasukkan data karyawan Sakinah
Supermarket ke dalam sistem. Data-data yang
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dimasukkan diantaranya adalah data-data pribadi
seperti nama, alamat, jabatan, dana lain-lain.
Langkah kedua, melakukan input kriteria yang
telah ditentukan, diantaranya adalah kinerja,
presensi, prilaku, penampilan dan atribut, Langkah
ketiga, memberi pembobotan pada setiap kriteria
dengan bobot yang telah ditetapkan dengan total
dari pembobotan adalah 100. Langkah keempat
merupakan proses normalisasi matriks.
Normalisasi matriks ini digunakan untuk mencari
nilai rating kinerja pada setiap kriteria. Langkah
kelima, melakukan perhitungan nilai preferensi
untuk mencari nilai pada setiap alternatif.

3.2 Flowchart Sistem Login
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Gambar 2. Flowchart Sistem Login

Pada Gambar 2. dijelaskan alur dari
seorang admin dan manajer akan melakukan login
terlebih dahulu, pada halaman login, admin dan
manajer harus memasukkan username dan
password yang terdaftar pada sistem.

3.3 Flowchart Sistem Data Master
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Gambar 3. Flowchart Sistem Data Master

Pada Gambar 3. dijelaskan setelah
berhasil melakukan login, admin akan masuk ke
halaman utama sistem. Selanjutnya, admin

melakukan pengolahan data master. Dimana dalam
data master terdapat 3 submenu yang terdiri dari
data karyawan, data kriteria, dan data bobot
kriteria. Admin terlebih dahulu akan melakukan
input data karyawan, data kriteria, dan data bobot
kriteria. Setelah semua data di input dengan benar,
admin melakukan penyimpanan data ke database
yang sudah disediakan oleh sistem.

3.4 Flowchart Sistem Perhitungan SAW
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Gambar 4. Flowchart Sistem Perhitungan SAW

Pada Gambar 4. dijelaskan setelah
melalui proses login, input data dengan benar.
Admin melakukan perhitungan karyawan dan
sistem secara otomatis akan menampilkan hasil
penilaian karyawan terbaik. Dimana pada proses
perhitungan diperlukan data karyawan, data
kriteria, data bobot kriteria, dan data perhitungan
yang tersimpan otomatis di dalam sistem setelah
melakukan perhitungan.

3.5 Flowchart Sistem Laporan
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Gambar 5. Flowchart Sistem Laporan

Pada Gambar 5. dijelaskan setelah proses
perhitungan SAW selesai. Maka admin dan
manajer dapat melihat hasil penilaian karyawan.
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Laporan karyawan terbaik terbagu menjadi 2
pilihan yaitu penilaian karyawan terbaik untuk
setiap divisi atau semua divisi sesuai periode yang
dimasukkan saat melakukan proses perhitungan
SAW.

4. Database Sistem

Gambar 6. Database Sistem

Database sistem terdiri dari 6 tabel, yaitu
tabel login, admin, manager, data karyawan,
kriteria, dan laporan. Semua tabel memiliki
hubungan one to many, kecuali antara tabel login
dengan admin dan login dengan manager yang
memiliki hubungan one to one.

4.1 Implementasi Sistem

Gambar 7. Input Penilaian Karyawan

Gambar 7. menunjukkan input penilaian
karyawan yang dilakukan oleh admin. Admin
harus memasukkan nilai pada setiap kriteria pada
masing-masing karyawan. Setelah semua nilai
dimasukkan admin terlebih dahulu harus
menyimpan input penilaian untuk selanjutnya
dilakukan proses perhitungan.

Gambar 8. Hasil Perhitungan Karyawan Terbaik

Gambar 8. menunjukkan hasil
perhitungan yang dilakukan sistem setelah admin
memasukkan nilai setiap kriteria pada masing-
masing karyawan, sehingga admin dan manager
mengetahui hasil perhitungan karyawan terbaik.

Gambar 9. Print Out Laporan Karyawan Terbaik

Gambar 9. menunjukkan print out laporan
karyawan terbaik yang dapat dicetak.

4.2 Pengujian Sistem

a. Pengujian Validitas Metode SAW
Pengujian sistem diperlukan untuk
mengetahui seberapa besar nilai validitas
metode SAW yang diimplementasikan ke
dalam aplikasi tersebut, pengujian ini
menggunakan data contoh yang telah
disesuaikan dengan acuan persyaratan
mengenai nilai kriteria dan nilai bobot yang
berasal dari Sakinah Supermarket.

b. Pengujian Black Box
Pengujian Kotak Hitam (Black Box Testing)
adalah pengujian yang dilakukan hanya
mengamati hasil eksekusi melalui data uji
dan memeriksa fungsional dari perangkat
lunak. Jadi, pada pengujian ini melakukan
evaluasi software agar fungsionalitas proses
input dan output dapat berjalan dengan baik.

5. Kesimpulan

Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan
Karyawan Terbaik dapat memudahkan pihak
Sakinah Supermarket dalam melakukan proses
pemilihan karyawan terbaik yang mampu
menghasilkan keputusan yang lebih objektif,
terkomputerisasi, dan mengurangi terjadinya
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human error, serta mempercepat proses penilaian.
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan
Karyawan Terbaik ini diharapkan dapat
memberikan laporan hasil peringkat calon
penerima beasiswa dari nilai tertinggi ke nilai
terendah secara tepat dan akurat.

5.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut dari Sistem
Pendukung Keputusan untuk pemilihan karyawan
terbaik menggunakan Metode SAW, penulis
memiliki beberapa saran untuk pengembangan
sistem ini lebih lanjut, yaitu :
1. Sistem Pendukung Keputusan bisa digunakan

dengan penambahan metode lainnya karena
membutuhkan metode yang menyediakan
arah yang khusus dalam pembobotan.

2. Sistem ini dapat dikembangkan menjadi
sistem berbasis web dan mobile yang online
sehingga penggunaanya akan lebih mudah di
akses dimanapun dan kapanpun.

3. Sistem ini juga bisa dikembangkan dengan
menambahkan peran karyawan ke dalam
sistem, sehingga karyawan bisa melihat hasil
penilaian dari sistem.

4. Dari hasil pendukung keputusan ini
diharapkan dapat disempurnakan menjadi
sistem yang lebih fungsional dan lebih luas
penggunaannya.
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