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ABSTRAK
Sistem pennilaian kinerja karyawan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam proses penilaian
karyawan. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan sistem yang terdapat pada komputer yaitu sistem
penunjang keputusan (SPK) dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW
merupakan metode penjumlahan terbobot, konsep dari metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari
penilaian kinerja setiap bobot semua kriteria dengan proses perhitungan matematis.
Pada penelitian ini dirancang sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memberikan kemudahan
dalam proses penilaian kinerja karyawan. Konsep metode SAW adalah mencari nilai rating tertinggi dari
hasil penjumlahan terbobot dari nilai alternatif pada setiap kriteria dengan perhitungan secara matematis.
Kriteria yang digunakan dalam penyeleksian dengan metode SAW ini adalah kriteria kemampuan kerja,
hubungan manusia, tanggung jawab kerja, kedisiplinan, kreativitas kerja, pencapaian target, dan absensi
.
Kata Kunci :
Penilaian Kinerja Karyawan Dengan Merode Simple Additive Weighting (SAW).

ABSTRACT
This employee performance appraisal system is designed to facilitate the employee appraisal process. This
system is designed by utilizing a computer system, namely a decision support system (DSS) using the Simple
Additive Weighting (SAW) method. The SAW method is a weighted addition method, the concept of this
method is to find the weighted summation of the performance appraisal of each weight of all criteria by a
mathematical calculation process.
In this study, a Decision Support System (DSS) was designed to facilitate the employee performance
appraisal process. The concept of the SAW method is to find the highest rating value from the weighted sum
of the alternative values on each criterion by mathematical calculations. The criteria used in the selection by
the SAW method are the criteria for work ability, human relations, work responsibility, discipline, work
creativity, target achievement, and attendance.
Keywords: Employee Performance Appraisal Using Simple Additive Weighting (SAW) Method.

I. PENDAHULUAN
Pemanfaatan teknologi dapat diimplementasikan
dengan pembuatan suatu sistem pendukung

keputusan dengan perhitungan beberapa kriteria
yang dimiliki untuk mendapatkan nilai yang
memperkuat
diambilnya
suatu
keputusan.
Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan
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menggunakan berbagai metode yang disesuaikan
dengan kebutuhan pengguna. Salah satu metode
yang dapat digunakan dalam proses pengambilan
keputusan adalah metode
Simple Additive
Weighting (SAW).
Proses penilaian kinerja karyawan di PT. HIM
TUBABA masih menggunakan proses manual yaitu
dengan menjumlahkan nilai kriteria-kriteria setiap
karyawan. Hal tersebut dapat memberikan dampak
keraguan dalam proses penilaiannya serta proses
penilaian dapat berjalan secara lama. Penilaian
kinerja karyawan dilakukan oleh tim penilai
berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan.
Kriteria-kriteria yang berpengaruh dalam proses
penilaian tersebut adalah kemampuan kerja,
hubungan manusia, tanggung jawab kerja,
kedisiplinan, kreativitas kerja, pencapaian target,
dan absensi.
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dirancang
sebuah sistem yang dapat mempermudah dalam
proses penilaian kinerja karyawan sehingga proses
penilaian dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
Oleh karena itu judul pada penelitian ini adalah
merancang “Sistem Penilaian Kinerja Karyawan
Dengan Menggunakan Metode Simple Additive
Weighting (SAW)”.
1.1 Identifikasi Masalah.
Sistem penilaian karyawan di PT. HIM TUBABA
masih menggunakan sistem yang manual, belum
menggunakan salah satu metode yang akurat, dan
belum menggunakan kriteria-kriteria penilaian
kinerja.
1.2 Batasan Masalah
Sistem ini hanya digunakan dalam proses penilaian
kinerja karyawan di PT . HIM TUBABA yang
dibuat dengan metode Metode Simple Additive
Weighting (SAW) dan aplikasi PHP.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kinerja Karyawan
Kinerja karyawan dapat dinilai berdasarkan kriteriakriteria yang sangat berpengaruh dalam proses
penilaian adalah kemampuan kerja, hubungan
manusia, tanggung jawab kerja, kedisiplinan,
kreativitas kerja, pencapaian target, dan absensi
yang masing-masing mempunyai nilai bobot
tersendiri.
Berikut nilai bobot pada masing-masing kriteria
tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 :
Kriteria

Bobot

Kemampuan Kerja

17%

Hubungan Manusia

11%

Tanggung Jawab Kerja

10%

Kreativitas Kerja

12%

Kedisiplinan

14%

Pencapaian Target

16%

Absensi

20%

2.2 Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur
prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang
telah ditetapkan, dengan cara membandingkan
sasaran (hasil kerjanya) dengan persyaratan
deskripsi pekerjaan yaitu standar pekerjaan yang
telah ditetapkan selama periode tertentu. Standar
kerja tersebut dapat dibuat baik secara kualitatif
maupun kuantitatif. ( Utomo.et.al 1995)
2.3 Sistem Penunjang Keputusan
Sistem penunjang keputusan (SPK) adalah suatu
sistem interaktif berbasis komputer yang dapat
membantu para pengambil keputusan dalam
menggunakan data dan model untuk memecahkan
persoalan yang bersifat tidak terstruktur. (Turban et
al, 1990).

1.3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka
peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “
Bagaimana merancang sistem penilaian karyawan
PT. HIM TUBABA sehingga dapat melayani
karyawan dengan baik dan dapat mengakses data
lebih tepat dan akurat.

Sistem penunjang keputusan (SPK) tidak lepas dari
perangkat komputer sebagai alat untuk mendukung
pengambilan keputusan pihak manajerial. Dengan
membuat model yang menggunakan beberapa teknik
pengambilan keputusan maka SPK dapat
mempercepat proses pengambilan keputusan.
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2.4 Simple Additive Weighting (SAW)
Merupakan metode penjumlahan terbobot. Konsep
dasar metode Simple Additive Weighting (SAW)
adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating
kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria
(Kusumadewi, 2006). Metode SAW dapat
membantu dalam pengambilan keputusan suatu
kasus, akan tetapi perhitungan dengan menggunakan
metode SAW ini hanya yang menghasilkan nilai
terbesar yang akan terpilih sebagai alternatif yang
terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini
apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria
yang telah ditentukan. Metode SAW ini lebih efisien
karena waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan
lebih singkat.

Atribut keuntungan (benefit) adalah kriteria yang
nilainya akan dimaksimumkan, Sedangkan atribut
biaya (cost) adalah kriteria yang nilainya akan
diminimumkan.
Adapun langkah penyelesaian dalam menggunakan
metode Simple Additive Weighting (SAW)
(Nugraha, 2011) adalah :
1. Menentukan alternatif Ai.
2. Menentukan kriteria Cj yang akan menjadi
acuan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Menentukan nilai rating kecocokan setiap
alternatif pada setiap kriteria
4. Menentukan bobot preferensi atau tingkat
kepentingan (W) pada setiap kriteria.

.......
. . . . (1)
5.

Membuat matrix keputusan X

6.

. . . . . . . . . . . (2)
Melakukan normalisasi matrix keputusan
dengan cara menghitung nilai rating kinerja

7.

ternomalisasi (rij) dari alternatif Ai pada kriteria
Cj. Dengan rumus : Nilai rating setiap alternatif
pada setiap kriteria dibagi nilai maximum dari
kriteria tersebut.
Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi (rij)
membentuk matrix ternomalisasi (R)

. . . . . . . . . . . (3)
8.

Hasil akhir nilai preferensi (Vi) diperoleh dari
penjumlahan hasil perkalian elemen baris
matrix ternomalisasi
(R) dengan bobot
preferensi (W) yang bersesuaian elemen kolom
matrik (W).

. . . . . . . . . . . (4)
Hasil perhitungan nilai Vi yang lebih besar
merupakan alternatif Ai merupakan alternatif
terbaik.
3. METODE PENELITIAN
3.1. Metode Pengembangan Sistem
Metode yang digunakan pada pembuatan Sistem
Information Ordering food and Beverage adalah
Siklus Hidup Pengembangan Sistem, atau yang biasa
disebut System Development Life Cycle (SDLC).
SDLC adalah proses pembuatan dan pengubahan
sistem serta model dan metodologi yang digunakan
untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut.
Konsep ini umumnya merujuk pada sistem komputer
atau informasi. Konsep SDLC mendasari berbagai
jenis metodologi pengembangan perangkat lunak.
System Development Life Cycle (SDLC) mempunyai
beberapa tahapan yaitu:
3.2 Kerangka Penilitian
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4. Analisis Sistem Yang Akan Dirancang

Start

Tahap Perencanaan

Tahap Analisis Sistem

Tahap Perancangan

Tahap Implementasi

Tahap Uji Coba

Uji Coba
Benar

Tidak

Ya
Penggunaan

End

Gambar 1. Kerangka Penilitian
Tahapan-tahapan pada gambar 1 diatas adalah
sebagai berikut :
1. Tahap Perencanaan
Sebelum membuat sistem, pada tahap ini terlebih
dahulu dikumpulkan beberapa bahan yang disajikan
sebagai landasan awal untuk melengkapi
pendefinisian permasalahan.
2. Tahap Pengumpulan Data
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data
yang diperlukan seperti data karyawan, data kriteria,
alur proses penyeleksian, dan Metode yang akan
digunakan dalam proses SPK.

3. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan
Sistem yang berjalan saat ini pada penginputan dan
penyimpanan data – data Penilaian Kinerja
Karyawan yang sedang berjalan di PT.UNITEX
Bogor masih bersifat manual, seperti sistemnya
masih menggunakan sistem manual dalam
menginputkan data – data Penilaian Kinerja
Karyawan di Microsoft Word & dalam bentuk
berkas secara keseluruhan sehingga data - data yang
akan di cari tersebut sulit untuk ditemukan. Konsep
dari penelitian ini bertumpu pada tujuan pembuatan
aplikasi data penilaian kinerja karyawan berbasis
Visual Basic. Pembuatan aplikasi data penilaian ini
untuk mempermudah dalam penilaian kinerja
karyawan.

Berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang
berjalan maka dilakukan pencarian solusi atau jalan
keluar untuk memecahkan permasalah yang ada.
Pencarian solusi tersebut dilakukan dengan
memanfaatkan sistem yang ada pada komputer yaitu
sistem penunjang keputusan. SPK dapat diselesaikan
dengan berbagai metode, pada penelitian ini metode
yang digunakan adalah metode Fuzzy Multple
Atribute Decision Making (FMADM). FMADM
dapat diselesaikan juga dengan berbagai metode,
salah satunya dengan menggunakan metode Simple
Additive Weighting (SAW). Berikut contoh kasus
penilaian kinerja karyawan dengan metode Simple
Additive Weighting (SAW)
1.

Menentukan alternatif Ai
A1 = Nurman
A2 = Sucipno

A3 = Suhardi
A4 = Kabul

2.

Menentukan kriteria Cj
Kemampuan Kerja : C1
Hubungan Manusia : C2
Tanggung Jawab Kerja
: C3
Kedisiplinan
: C4
Kreativitas Kerja
: C5
Pencapaian Target : C6
Absensi
: C7
Kriteria-kriteria
pada
proses
perhitungan
penyeleksian termasuk pada kriteria benefit
(Keuntungan).
3.

Menentukan nilai rating kecocokan setiap
alternatif pada setiap kriteria.
Kemampuan :

Kurang Sekali (E) = 2
Kurang (D) = 3
Cukup (C) = 4
Bagus (B)
=5
Bagus Sekali (A)
=6
Target :
8 = 110 %
6 = 100-109 %
4 = 91-99 %
2 = 81-90 %
0 = s/d 80 %
Absensi :
12 = 100%
9 = 97-99 %
6 = 94-96 %
3 = 94-96 %
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4.

5.

0 = s/d 90 %
Menentukan bobot preferensi atau tingkat
kepentingan (W) pada setiap kriteria.
C1 = 17%
C2 = 11%
C3 = 10%
C4 = 12%
C6 = 16%
C7 = 20%
Membuat matrix keputusan X berdasarkan
kriteria
Skor
Kemampuan Kerja
Penilaian

1. Mengerti dalam mengerjakan
pekerjaannya
2. Rapih dan teliti dalam pekerjaan
dengan system
3. Selalu memakai alat keselamatan
Hubungan Manusia
1. Dapat bekerja dengan baik
sesame rekan kerja
2. Terbuka menerima saran dari
atasan dan rekan kerja
3. Menerima informasi / intruksi
mengerti dengan benar
4. Selalu tepat waktu dalam
pekerjaan dan rapat-rapat
5. Selalu berdiskusi dengan atasan /
tim kerja

1. Bekerja sesuai dengan
planning/standar kerja
2. Menemukan ide-ide dalam
melancarkan pekerjaan
Pencapaian Target
Sesuai bidang kerja
Absensi
Kehadiran bekerja/Pulang
cepat
Ranting Kecocokan :

2-6

2-6

Tanggung Jawab Kerja
1. Serius dalam menyelesaikan
pekerjaan
2. Perhatian dalam lingkungan
perusahaan
3. Melaksanakan perbaikan untuk
kemampuan pekerjaan

Matrix keputusan X
2-6

Kedisiplinan
1. Mematuhi aturan
perusahaan/peraturan yang berlaku
2. Tidak pernah mendapatkan
peringatan lisan/tulisan
3. Selalu bersih dan menjaga
kesehatan diri
4. Selalu mematuhi target 7 jam
kerja
5. Meminta ijin bila meninggalkan
tempat kerja

2-6

Kreativitas Krja
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2-6

Skor Penilaian
0-8
Skor Penilaian
0-12

6.

Melakukan Normalisasi
Proses normalisasi ini dilakukan dengan cara
menghitung masing-masing nilai kriteria. Untuk
setiap kriteria diasumsikan sebagai kriteria bemefitj
(Keuntungan).

C1 = 0,17
C2 = 0,11
C3 = 0,1
C4 = 0,12
Perangkingan :

C5 = 0,14
C6 = 0,16
C7 = 0,2

V1=(0,17*0.91667)+ (0,17*0.909090)+
(0,17*0.545454)+ (0,11*0.66674)+
(0,11*0.45455)+(0,11*0.8)+(0,11*0.6)+(0,11*
0.45455)+(0,1*0.8)+(0,1*0.88889)+ (0,1*1)+
(0,12*1)+ (0,12*0.909090)+ (0,12*0.9)+
(0,12*0.58333)+(0,12*0.6)+(0,14*0.818182)+
(0,14*0.7)+(0,16*0.85714)+ (0,2*0.57142) =
1.95230856

7.

Hasil
normalisasi
membentuk
ternormalisasi (Matrix R)

matrix

V2=(0,17*0.83333)+ (0,17*1)+ (0,17*1)+ (0,11*1)+
(0,11*1)+(0,11*0.9)+(0,11*1)+(0,11*0.72727
3)+(0,1*1)+(0,1*0.77778)+ (0,1*1)+
(0,12*0.909090)+ (0,12*0.818182)+
(0,12*1)+ (0,12*0.66667)+
(0,12*0.9)+(0,14*1)+
(0,14*0.9)+(0,16*1)+(0,2*0.71428) =
2.3525827
V3=(0,17*0.75)+ (0,17*0.909090)+
(0,17*0.727273)+ (0,11*0.58333)+
(0,11*0.909090)+(0,11*0.8)+(0,11*0.9)+(0,11
*0.636364)+(0,1*0.8)+(0.1*1)+
(0,1*0.88889)+(0,12*0.818182)+
(0,12*0.909090)+(0,12*0.8)+
(0,12*0.66667)+(0,12*0.9)+(0,14*0.818182)+
(0,14*0.8)+(0,16*0.71428)+
(0,2*0.71428) = 2.0706984
V4=(0,17*1)+ (0,17*1)+ (0,17*0.909090)+
(0,11*0.33338)+(0,11*1)+(0,11*1)+(0,11*1)+
(0,11*1)+(0,1*1)+(0,1*1)+ (0,1*1)+
(0,12*0.909090)+(0,12*1)+(0,12*1)+(0,12*1)
+(0,12*1)+(0,14*1)+(0,14*1)+(0,16*1)+(0,2*
1) = 2.5553030

8.

Melakukan Perangkingan

Bobot :

Berdasarkan hasil perhitungan perangkingan maka
dibuat tabel 4 yang memiliki nilai terbesar sebagai
berikut :
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Gambar 3. Halaman Karyawan
Nama Karyawan

Nilai

Kabul

2.5553030

Sucipno

2.3525827

Suhardi

2.0706984

Nurman

1.95230856

4.3 Halaman Kriteria
ini admin dapat melakukan proses input data kriteria
yang dijadikan sebagai acuan penilaian dalam
penyeleksian. Halaman kriteria dapat dilihat pada
gambar 4.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Penilaian Kinerja Karyawan dirancang
dengan menggunakan metode Simple Additive
Weighting (SAW). Sistem ini memiliki beberapa
halaman yang diantaranya yaitu sebagai berikut :
4.1 Halaman Login
Form login merupakan form awal yang tampil ketika
aplikasi system di
running. Fom login ini berfungsi untuk
menampilkan seluruh form yang ada pada Sistem
Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan. Form ini juga
hanya dapat di akses oleh Admin. Jika admin
memasukan username dan password dengan benar
maka form-form yang ada di dalamnya dapat diakses
dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 4. Halaman Kriteria

1. Halaman Proses Penilaian

Gambar 2. Tampilan Halaman Login
4.2 Halaman Karyawan

Pada halaman ini juga admin dapat memulai
melakukan proses penilaian kinerja karyawan
bedasarkan kriterianya masing-masing. Proses
penilaian tersebut yaitu dengan cara memasukan
nama karyawan kemudian memilih kiteria yang akan
diberikan nilai. Tampilan halaman penyeleksian
dapat dilihat pada gambar 5.

Pada halaman ini admin dapat melakukan proses
input data karyawan. Admin dapat menambah data
karyawan, dapat mengedit, dan dapat menghapus
data karyawan. Pada halaman ini dapat terlihat
karyawan yang telah berhasil diinputkanHalaman
tersebut dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 5. Halaman Input Nilai Alternatif

4.4 Halaman Proses Normalisasi
Tampilan halaman normalisasi ini merupakan
tampilan yang menampilkan data nilai yang akan
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dinormalisasikan. Proses normalisasi tersebut adalah
membagi nilai bobot setiap kriteria dengan nilai
maximum dari kriteria tersebut. Tampilan halaman
proses normalisassi dapat dilihat pada gambar 6.
Gambar 6. Halaman Proses Normalisasi
2. Halaman Proses Perangkingan
Tampilan hasil perankingan merupakan halaman
yang menmpilkan data nilai yang telah diproses
dengan perhitungan perankingan. Tampilan halaman
proses normalisassi dapat dilihat pada gambar 7.

Setelah dirancangnnya sistem penilaian kinerja
karyawan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
pengambil keputusan dalam menentukan karyawan
terbaik di setiap istansinya. Dalam perancangan
sistem ini tentu saja akan memiliki banyak
kekurangan baik dalam segi tampilan ataupun dalam
prosesnya, sehingga harus dilakukan pengembangan
system.
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