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ABSTRAK
Dalam hal penerimaan karyawan baru atau rekrutmen adalah suatu keharusan dan hal yang penting
bagi perusahaan untuk memperoleh calon karyawan baru dalam menduduki suatu jabatan dalam
suatu pekerjaan. Banyak perusahaan dalam proses penerimaan karyawan baru masih belum dilakukan
secara profesional. Hal ini terjadi karena tidak ada metode standar yang sistematis untuk menilai
kelayakan calon karyawan baru. Biasanya dalam pengambilan keputusan penerimaan karyawan baru
dilakukan secara manual dengan melihat semua data-data calon karyawan dan ini membutuhkan waktu
yang lama. Dengan melihat fenomena tersebut peran divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
menangani permasalahan penerimaan karyawan baru tentunya masih belum maksimal. Peran divisi
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini staff hingga manajer yang melakukan seleksi sangat
dibutuhkan sejak awal proses penerimaan karyawan baru. Untuk memecahkan permasalahan tersebut
perlu dibuatkan suatu sistem pendukung keputusan yang dapat membantu perusahaan terutama manajer
divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengambilan keputusan untuk menentukan karyawan baru di
suatu perusahaan. Salah satu aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru yaitu
menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Salah satu metode ini dipilih karena
dapat menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang
akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif, dalam hal ini alternatif yang dimaksud adalah
yang berhak dan layak diterima sebagai karyawan baru berdasarkan kriteria-kriteria yang telah
ditentukan sebelumnya. Berdasarkan dari hasil pengujian, sistem yang dibuat dan diterapkan dapat
mempermudah dan mempercepat proses penyeleksian penerimaan karyawan baru sehingga
membantu manajer pada divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengambilan keputusan untuk
menentukan karyawan baru di suatu perusahaan.
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Perekrutan, Simple Additive Weighting (SAW)

ABSTRACTS
In terms of acceptance of new employees or recruitment, it is a must and important thing for companies to
obtain prospective new employees in occupying a position in a job. Many companies in the process of
hiring new employees are still not done professionally. This is because there is no standardized,
systematic method for assessing the eligibility of new recruits. Usually, the decision making of new
employees is done manually by looking at all the data on prospective employees and this takes a long
time. By looking at this phenomenon, the role of the Human Resources (HR) division in dealing with the
problem of recruiting new employees is certainly not optimal. The role of the Human Resources (HR)
division, in this case the staff to managers who make the selection, is very much needed from the
beginning of the process of recruiting new employees. To solve these problems, it is necessary to make a
decision support system that can help companies, especially managers of the Human Resources (HR)
division in making decisions to determine new employees in a company. One application of a decision
support system for hiring new employees is using the Simple Additive Weighting (SAW) method. One of
these methods was chosen because it can determine the weight value for each attribute, then proceed with
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a ranking process that will select the best alternative from a number of alternatives, in this case the
alternative in question is the one who is entitled and deserves to be accepted as a new employee based on
predetermined criteria. previously. Based on the test results, the system created and implemented can
simplify and speed up the process of selecting new employees so that it helps managers in the Human
Resources (HR) division in making decisions to determine new employees in a company.
Key word: Decission Support System, recruitment, Simple Additive Weighting (SAW)
1. PENDAHULUAN
Karyawan dalam suatu perusahaan merupakan
aset yang berharga untuk mencapai tujuannya.
Salah satu fokus utama Manajemen Sumber
Daya Manusia (SDM) adalah memberikan
kontribusi atas suksesnya perusahaan sebagai
tugasnya. Agar produktifitas perusahaan dapat
berjalan lancar, sangat diperlukan pegawai atau
karyawan yang sesuai dengan prinsip “the right
man in the right place” atau “Orang yang tepat
di tempat yang tepat”. Maka dari itu langkah
awal yang menjadi kunci utama yaitu proses
rekrutmen dan seleksi untuk merekrut karyawan
sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya
adalah proses seleksi yang merupakan
serangkaian langkah kegiatan yang digunakan
untuk memutuskan kandidat karyawan yang
dapat ditempatkan secara tepat. Seringkali
perusahaan
mengalami
kesulitan dalam
menentukan kandidat yang tepat mengingat
bahwa ada banyak kandidat yang tersedia tetapi
sangat sedikit yang memiliki kualifikasi yang
tepat dan memadai.
Bilamana perusahaan sudah mempunyai kriteria
atau gambaran tentang hasil analisis pekerjaan
dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan perusahaan, maka tugas
departemen Sumber Daya Manusia (SDM)
adalah mengisi posisi atau jabatan tersebut
dengan sumber daya manusia yang sesuai dan
berkualitas untuk pekerjaan itu melalui proses
rekrutmen.
Kualitas sumber daya manusia yang akan
digunakan perusahaan sangat tergantung pada
bagaimana prosedur awal rekrutmen dan seleksi
dilaksanakan sehingga aktifitas pelaksanaan
rekrutmen dan seleksi calon karyawan
merupakan tugas yang sangat penting, krusial,
dan membutuhkan tanggung jawab yang besar.
Beberapa perusahaan dalam proses penerimaan
karyawan baru masih belum dilakukan secara
profesional. Hal ini terjadi karena tidak ada
metode standar yang sistematis untuk menilai

kelayakan calon karyawan baru. Biasanya
dalam pengambilan keputusan penerimaan
karyawan baru dilakukan secara manual dengan
melihat semua data-data calon karyawan dan ini
membutuhkan waktu yang lama dan berpotensi
kurang tepat sasaran.
Dari fenomena di atas, peran divisi Sumber
Daya Manusia (SDM) dalam menangani
masalah penerimaan karyawan baru tentunya
masih belum maksimal. Peran divisi Sumber
Daya Manusia (SDM) dalam hal ini staff hingga
manajer yang melakukan seleksi sangat
dibutuhkan sejak
awal proses penerimaan
karyawan baru. Untuk
memecahkan
permasalahan tersebut perlu dibuatkan suatu
sistem pendukung keputusan yang dapat
membantu perusahaan terutama manajer divisi
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
pengambilan keputusan.
Metode yang digunakan untuk menentukan
calon karyawan adalah metode SAW. Konsep
dasar dari metode simple additive weighting
(SAW) adalah mencari jumlah tertinggi dari
rating kandidat karyawan. Metode simple
additive weighting (SAW) membutuhkan proses
matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat
dibandingkan dengan semua rating yang ada,
sehingga dalam penyelesaiannya diperlukan
sebuah sistem pendukung berbagai kriteria
calon pelamar. Menurut penulis metode ini
cukup efektif dalam seleksi dan penentuan akhir
calon karyawan yang akan diterima oleh
perusahaan.
Pembuatan
aplikasi
sistem
pendukung keputusan
yang bertujuan
membantu dalam memberi kemudahan kepada
user / HRD dalam memilih karyawan dengan
sebuah aplikasi.
2.

Referensi Pustaka

2.1 Definisi Sistem
Sistem adalah kumpulan orang yang saling
bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan
aturan yang sistematis dan terstruktur untuk
membentuk satu kesatuan yang melaksanakan
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suatu fungsi untuk mencapai tujuan. Sistem
memiliki beberapa karakteristik atau sifat yang
terdiri dari komponen sistem, batasan sistem,
lingkungan luar sistem, penghubung sistem,
masukan sistem, keluaran sistem, pengolahan
sistem dan sasaran system [1].
2.1.1 Metode Pengembangan Sistem
Menurut Jeffrey L. Whitten (2004) kebanyakan
organisasi memiliki proses pengembangan
sistem (system development process) resmi
yang terdiri dari satu set standar proses atau
langkah-langkah yang mereka harapkan akan
diikuti oleh semua proyek pengembangan
sistem. Proses pengembangan sistem di
kebanyakan organisasi mengikuti pendekatan
pemecahan masalah (problem solving).
Pendekatan tersebut biasanya terdiri dari
beberapa langkah pemecahan masalah yang
umum, yaitu:
1. Mengidentifikasi masalah.
2. Manganalisis dan memahami masalah.
3. Mengidentifikasi persyaratan dan solusi
yang diharapkan.
4. Mengidentifikasi solusi alternatif dan
memilih tindakan yang terbaik.
5. Mendesain solusi yang dipilih.
6. Mengimplementasikan solusi yang dipilih.
7. Mengevaluasi hasilnya. (Jika masalah tidak
terpecahkan, kembalilah ke langkah 1 atau 2
seperlunya).
Langkah-langkah pemecahan masalah tersebut
sesungguhnya merupakan bagian dari tahapantahapan proses pengembangan sistem dalam
strategi waterfall seperti yang dikemukakan
oleh Jeffery L. Whitten (2004) bahwa
pengembangan sistem terbagi menjadi empat
tahapan metode yaitu Permulaan sistem
(system initiation), Analisis sistem (system
analysis), Desain sistem (system design), dan
Implementasi sistem (system implementation).
[2]
2.2 Definisi Sistem Penunjang Keputusan
(SPK)
Sistem pendukung keputusan diperkenalkan
oleh G. Anthony Gorry dan Michael S. Scott
Morton. Keduanya adalah professor dari MIT
menulis artikel dalam jurnal yang berjudul
“framework for Management Information
System". Mereka mengembangkan kerangka
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pemikiran tentang pemanfaatan aplikasi
komputer pada proses pengambilan keputusan
bagi level manajemen. Berdasarkan kerangka
ini dapat didefinisikan bahwa sistem
pendukung keputusan ini berkaitan erat dengan
sistem informasi atau model analisis yang
dirancang untuk membantu para pengambil
keputusan dan para professional agar
mendapatkan informasi yang akurat. (Rahman,
A.,dkk, 2008), DSS sebenarnya merupakan
implementasi
teori-teori
pengambilan
keputusan yang telah diperkenalkan oleh ilmuilmu seperti
operation research
dan
management science. Hanya bedanya adalah
bahwa jika dahulu untuk mencari penyelesaian
masalah yang dihadapi harus dilakukan
perhitungan iterasi secara manual (biasanya
untuk mencari nilai minimum, maksimum, atau
optimum), saat ini komputer PC telah
menawarkan
kemampuannya
untuk
menyelesaikan persoalan yang sama dalam
waktu relatif singkat. Sistem pendukung
keputusan memberikan dukungan kepada
seorang manajer atau kepada sekelompok
manajer dalam memecahkan masalah semi
terstruktur dengan memberikan informasi atau
saran mengenai keputusan tertentu, informasi
tersebut dapat diberikan dalam bentuk laporan
berkala, laporan khusus maupun model
matematis. Model tersebut juga mempunyai
kemampuan untuk memberikan saran dalam
tingkat yang bervariasi. Sistem pendukung
keputusan ini merupakan pengembangan dari
sistem
informasi
manajemen
dalam
pengambilan keputusan yang difokuskan pada
dukungan kepada manajemen. Keberadaan
sistem pendukung keputusan ini bukan untuk
menggantikan tugas-tugas manajer, tetapi
untuk menjadi sarana pendukung bagi mereka.
Sistem ini merepresentasikan permasalahan
manajemen yang dihadapi sehari-hari ke dalam
bentuk kuantitatif, misalnya dalam bentuk
model matematika.
Pada awalnya, sistem pendukung keputusan
dibangun untuk mendukung manajemen dalam
pengambilan keputusan. Berbagai kebutuhan
dalam pengembangan sistem pendukung
keputusan adalah :
Data, informasi, basis data dan analisa modelmodel keputusan.
Data dan informasi yang akurat merupakan
kebutuhan mendasar untuk mengambil
keputusan, untuk hal ini, tahapan pengumpulan
data dan informasi, pemrosesan data dan
informasi lalu menggunakannya sebagai bahan

65 | S T I K D i a n C i p t a C e n d i k i a K o t a b u m i

Jurnal informasi dan Komputer Vol: 9 no:2.2021

pertimbangan dalam mengambil keputusan
merupakan tahapan yang penting.
a.

Antar muka sistem

Antar muka sistem haruslah mudah digunakan.
Sistem pendukung keputusan harus dibangun
dengan sederhana, memiliki daya tahan
terhadap gangguan, mudah dikontrol, lengkap
dan mudah digunakan agar sistem dapat benarbenar membantu manajer dalam mengambil
keputusan. Hal ini sangat penting sekali karena
kesalahan dalam pengambilan keputusan akan
sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi
atau perusahaan.
b. Dibangun untuk membantu pengambil
keputusan.
Penting untuk diingat bahwa sistem ini
dibangun bukan untuk mengantikan posisi
manusia sebagai pengambil keputusan. Sistem
ini hanya membantu pengambil keputusan
dengan menyediakan informasi yang lengkap
dan akurat.
c. Sistem ini dapat memberikan beberapa
alternative solusi.
Sistem pendukung keputusan diharapkan dapat
memberikan berbagai alternative solusi.
Penerapan suatu model diharpakan dapat
memberikan perangkingan alternative dari
yang terbaik sampai yang terburuk.
d. Sistem ini menyediakan akses informasi
dari berbagai sumber data dan berbagai
format.
Format informasi bisa dalam bentuk
rekapitulasi, laporan perperiode waktu tertentu,
grafik, histogram, ogive dan sebagainya. [3].
2.2.1 Tujuan implementasi SPK
Tujuan implementasi
keputusan antara lain :

sistem

pendukung

1. Sistem pendukung keputusan berbasis
komputer dapat memungkinkan mengambil
keputusn dengan waktu yang cepat karena
dengan dukungan sistem yang dapat
memproses data secara cepat dengan jumlah
banyak.
2. Sistem pendukung keputusan ditujukan
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untuk
membantu
dalam
mengambil
keputusan,bukan untuk manggantikan tugas
seorang pengambil keputusan. Se- hingga
dengan data dan informasi yang akurat
diharapkan dapat membantu membuat
keputusan yang berkualitas.
3. Mampu menghasilkan keputusan yang
efektif (sesuai tujuan) dan efisien.
4. Meningkatkan
kemampuan
untuk
mendeteksi adanya kesalahan pada suatu
sistem sehingga dapat dilakukan antisipasi
[4].
2.2.2

Tahapan Pengambilan keputusan

Untuk menghasilkan keputusan yang baik ada
beberapa tahapan proses yang harus dilalui
dalam pengambilan keputusan.
Menurut Julius Hermawan (2002:3) , proses
pengambilan keputusan melalui beberapa tahap
berikut :
a. Tahap Penelusuran(intelligence)
Tahap ini pengambil keputusan mempelajari
kenyataan yang terjadi, sehingga kita bisa
mengidentifikasi masalah yang terjadi biasanya
dilakukan analisis dari sistem ke subsistem
pembentuknya sehingga didapatkan keluaran
berupa dokumen pernyataan masalah.
b. Tahap Desain
Dalam tahap ini pengambil keputusan
menemukan, mengembangkan dan menganalisis
semua pemecahan yang mungkin yaitu melalui
pembuatan model yang bisa mewakili kondisi
nyata masalah. Dari tahapan ini didapatkan
keluaran berupa dokumen alternatif solusi.
c. Tahap Choice
Dalam tahap ini pengambil keputusan memilih
salah satu alternatif pemecahan yang dibuat
pada tahap desain yang dipandang sebagai aksi
yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang
sedang dihadapi. Dari tahap ini didapatkan
dokumen solusi dan rencana implementasinya.
d. Tahap Implementasi
Pengambil keputusan menjalankan rangkaian
aksi pemecahan yang dipilih di tahap choice.
Implementasi yang sukses ditandai dengan
terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara
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kegagalan ditandai masih adanya masalah yang
sedang dicoba untuk diatasi. Dari tahap ini
didapatkan laporan pelaksanaan solusi dan
hasilnya [5].
2.3 Definisi Basis Data
Basis data (database) dalam dunia komputer,
terutama oleh pemrogram (programmer) sudah
tidak asing lagi karena seringkali disinggung
dan berhubungan langsung. Namun untuk
memudahkan memahami apa yang dimaksud
dengan basis data, ada baiknya dibahas terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan basis data.
Basis data merupakan gabungan file data yang
dibentuk dengan hubungan/relasi yang logis dan
dapat diungkapkan dengan catatan serta bersifat
independen. Adapun basis data adalah:
“Tempat berkumpulnya data yang saling
berhubungan
dalam
suatu
wadah
(organisasi/perusahaan) bertujuan agar dapat
mempermudah dan mempercepat untuk
pemanggilan atau pemanfaatan kembali data
tersebut.”
Arti lain dari sistem basis data adalah :
“Suatu sistem penyusunan dan pengelolaan
record-record dengan menggunakan komputer,
dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam
serta memelihara data secara lengkap pada
sebuah organisasi /perusahaan, sehingga mampu
menyediakan informasi yang optimal yang
diperlukan pemakai untuk kepentingan proses
pengambilan keputusan.” [6]
2.3 LARAVEL
Laravel adalah salah satu web application
Framework
yang
bersifat
opensource.
Framework ini berjalan di atas PHP5 dan
berbasis MVC (Model Vie Controller). Laravel
pertama kali dirilis pada 22 Februari 2012, dan
versi stabil terbaru adalah versi 4.2.11 yang
dirilis pada 4 Oktober 2014 [7].
2.5 MySQL dan XAMPP
MySQL
MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem
manajemen basisdata relasional (RDBMS) yang
didistribusikan secara gratis dibawah lisensi
GPL (General Public License). Setiap pengguna
dapat secara bebas menggunakan MySQL,
namun dengan batasan perangkat lunak tersebut
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tidak boleh dijadikan produk turunan yang
bersifat
komersial.
MySQL
sebenarnya
merupakan turunan salah satu konsep utama
dalam basisdata yang telah ada sebelumnya;
SQL (Structured Query Language). SQL adalah
sebuah konsep pengoperasian basisdata,
terutama untuk pemilihan atau seleksi dan
pemasukan
data,
yang
memungkinkan
pengoperasian data dikerjakan dengan mudah
secara otomatis.
Kehandalan suatu sistem basisdata (DBMS)
dapat diketahui dari cara kerja pengoptimasinya
dalam melakukan proses perintah-perintah SQL
yang dibuat oleh pengguna maupun programprogram aplikasi yang memanfaatkannya.
Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung
operasi basisdata transaksional maupun operasi
basisdata nontransaksional. Pada modus operasi
nontransaksional, MySQL dapat dikatakan
unggul dalam hal unjuk kerja dibandingkan
perangkat lunak peladen basisdata kompetitor
lainnya.
XAMPP
XAMPP adalah sebuah software web server
apache yang didalamnya sudah tersedia
database server MySQL dan dapat mendukung
pemrograman PHP. XAMPP merupakan
software yang mudah digunakan, gratis dan
mendukung instalasi di Linux dan Windows.
Keuntungan lainnya adalah cuma menginstal
satu kali sudah tersedia Apache Web Server,
MySQL Database Server, PHP Support (PHP 4
dan PHP 5) dan beberapa module lainnya [8].
2.6 Definisi Metode Simple Additive
Weighting (SAW)
Metode SAW (Simple Additive Weighting)
merupakan suatu metode yang digunakan untuk
mencari alternatif optimal dari sejumlah
alternatif dengan kriteria tertentu. Inti dari SAW
adalah menentukan nilai bobot untuk setiap
atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses
perankingan yang akan menyeleksi alternatif
yang sudah diberikan. Pada dasarnya, ada 3
pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut,
yaitu pendekatan subyektif, pendekatan obyektif
dan pendekatan integrasi antara subyektif &
obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki
kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan
subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan
subyektifitas dari para pengambil keputusan,
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sehingga beberapa faktor dalam proses
perankingan alternatif bisa ditentukan secara
bebas. Sedangkan pada pendekatan obyektif,
nilai bobot dihitung secara matematis sehingga
mengabaikan subyektifitas dari pengambil
keputusan.
Langkah-langkah Penyelesaian Metode SAW
Langkah penyelesaian dalam menggunakan
metode SAW adalah sebagai berikut :
1. Menentukan alternatif (kandidat)
2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan
acuan dalam pengambilan keputusan
3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap
alternatif pada setiap kriteria.
4. Menentukan bobot preferensi atau tingkat
kepentingan untuk setiap kriteria.
5. Membuat tabel rating kecocokan dari setiap
alternatif pada setiap kriteria.
6. Membuat matrik keputusan X yang dibentuk
dari tabel rating kecocokan dari setiap
alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap
alternatif pada setiap kriteria yang sudah
ditentukan.
7. Melakukan normalisasi matrik keputusan X
dengan cara menghitung nilai rating kinerja
ternomalisasi dari alternatif Ai pada kriteria
Cj dengan melakukan pengelompokan,
apakah j adalah kriteria keuntungan (benefit)
atau j adalah kriteria biaya (cost),
maksudnya adalah:
a. Dikatakan kriteria keuntungan apabila
nilai xij memberikan keuntungan bagi
pengambil keputusan, sebaliknya kriteria
biaya apabila xij menimbulkan biaya
bagi pengambil keputusan.
b. Apabila berupa kriteria keuntungan maka
nilai xij dibagi dengan nilai Max,i(xij)
dari setiap kolom, sedangkan untuk
kriteria biaya, nilai Min, i(xij)dari setiap
kolom dibagi dengan nilai xij.
8. Hasil dari nilai rating kinerja ternomalisasi
(rij) membentuk matrik ternormalisasi.
9. Hasil akhir nilai preferensi diperoleh dari
penjumlahan untuk setiap perkalian elemen
baris matrik ternormalisasi (R) dengan bobot
preferensi (W) yang bersesuaian eleman
kolom matrik (W). Hasil perhitungan nilai
Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa
alternatif Ai merupakan alternatif terbaik.
10. Menentukan Nilai Indikasi.
11. Perangkingan. Perangkingan dilakukan
dengan cara mengalikan nilai SAW
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dengan nilai Indikasi dan hasil akhir
dari nilai akan di rangking sesuai urutan
hasil yang mempunyai nilai paling besar
sampai yang terkecil [9].
Metode Simple Additive Weighting (SAW)
merupakan salah satu metode penyelesaian
masalah. Yang sering juga dikenal dengan
istilah metode penjumlahan berbobot. Konsep
dasar metode SAW adalah
mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada
setiap alternatif dari semua atribut (Fishburn,
1967). Metode SAW membutuhkan proses
normalisasi matriks keputusan (x) ke suatu
skala yang dapat diperbandingkan dengan
semua rating alternatif yang ada [10].
Adapun
langkah-langkah
penyelesaiannya
adalah sebagai berikut:
1.
2.

3.

4.
5.

Menentukan alternatif, yaitu Ai‟.
Menentukan kriteria yang akan dijadikan
acuan dalam pengambilan keputusan,
yaitu Cj
Menentukan bobot preferensi atau
tingkat kepentingan (W) setiap kriteria.
W= [W1,W2,W3,....Wj]
Membuat tabel rating kecocokan dari
setiap alternatif pada setiap kriteria.
Membuat matriks keputusan (x) yang
dibentuk dari tabel rating kecocokan dari
setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai
x setiap alternatif (Ai) pada setiap kriteria
(Cj) yang sudah ditentukan, di mana,
i=1,2,...m dan j=1,2,...n

X= [
6.

]

Melakukan normalisasi matrik keputusan
dengan cara menghitung nilai rating
kinerja ternomalisasi (rij) dari alternatif Ai
pada kriteria Cj.
{[

(1)

Keterangan:
a. Kriteria keuntungan dilakukan
apabila
nilai
memberikan
keuntungan
bagi
pengambil
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b.

keputusan. Tetapi sebaliknya,
kriteria biaya dilakukan apabila
menimbulkan
biaya
bagi
pengambil keputusan.
Apabila
berupa
kriteria
keuntungan maka nilai dibagi
dengan nilai dari setiap kolom.
Sedangkan untuk kriteria biaya,
nilai dari setiap kolom dibagi
dengan nilai.

7. Hasil dari nilai rating kinerja ternomalisasi
(rij) membentuk matris ternormalisasi (R).

R= [

]

8. Hasil akhir nilai preferensi (Vi) diperoleh
dari penjumlahan dan perkalian elemen baris
matrik ternormalisasi (R) dengan bobot
preferensi (W) yang bersesuaian elemen
kolom matrik (W).
∑

(2)

Keterangan :
Vi = Nilai bobot preferensi dari setiap
alternatif
Wj = Nilai bobot dari setiap kriteria
Rij = Nilai rating kinerja ternormalisasi
Hasil perhitungan nilai Vi yang lebih besar
mengindikasikan bahwa alternatif Ai
merupakan alternatif terbaik.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Metode pengumpulan Data
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lokasi yang diamati. Penulis melakukan
observasi pada PT. TNA yang berada di Jalan
Surya Madya VI Kav. I-46 BC, Kutanegara,
Kec. Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat 41363.
3.1.2 Wawancara /Interview
Selain menggunakan metode observasi, penulis
juga menggunakan metode interview atau
wawancara, yaitu dengan cara menanyakan
langsung kepada narasumber dalam hal ini dari
bagian manajer HRD yakni ibu. Anis untuk
mengetahui kondisi proses seleksi maupun
penentuan terhadap calon karyawan yang
selama ini telah dilakukan. Selain itu penulis
juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak
terkait dengan cara berkomunikasi secara
langsung untuk mengetahui informasi-informasi
yang dibutuhkan seperti kriteria-kriteria maupun
bobot yang harus dipenuhi oleh setiap calon
pelamar agar dapat diterima oleh perusahaan.
3.1.3 Studi Pustaka /Library Research
Salah satu usaha yang dilakukan oleh penulis
untuk mendapatkan informasi yang relevan
dengan topik dan masalah yang akan dijadikan
bahan penelitian. Informasi itu didapat dan
diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan
penilitian, jurnal, sumber-sumber tertulis baik
tercetak maupun elektronik yang berhubungan
dengan permasalahan yang berkaitan dengan
sistem pendukung keputusan untuk penentuan
calon karyawan terbaik menggunakan metode
Simple Additive Weighting (SAW).

3.2 Kerangka Pemikiran

Adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan
informasi dan data yang diperlukan dalam
pengumpulan data yang berhubungan dengan
penelitian dan pembuatan sistem yang berfungsi
untuk mendukung penelitian diantaranya adalah
sebagai berikut :
3.1.1 Observasi /Pengamatan
Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara
langsung pada objek atau subjek penelitian
dengan atau tanpa menggunakan respon dari
subjek yang diteliti, dengan tujuan untuk
memperoleh data-data dari perusahaan pada
bagian departemen yang terkait dengan
mengadakan pengamatan secara langsung ke

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
3.3 Kerangka penelitian
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(W)
Menentukan Alternatif

1
2
3
4

Menentukan bobot kriteria

C1
C2
C3
C4

Memberi Nilai Rating kecocokan

Membuat Matriks Keputusan

Melakukan Proses Normalisasi

Membuat Matriks Normalisasi

Mencari Nilai Preferensi Terbaik

Wawancara
Ujian Tulis
Test Fisik
Nilai Sekolah
Matematika
Bobot

15%
20 %
30 %
35 %

0,15
0,20
0,30
0,35
1

Tabel 3. Bobot Preferensi
Nilai Bobot Preferensi
Kriteria Bobot
(W)
Rendah
0,35
Sedang
0,30
Tinggi
0,20
Sangat Tinggi
0,15
3.4.3 Memberi Nilai Rating Kecocokan

Perankingan

Setiap alternatif untuk semua kriteria sebagai
berikut:

Hasil

Tabel 4. Data Alternatif Calon Karyawan

Gambar 2. Kerangka penelitian

Kriteria

3.4 Hasil Penelitian
3.4.1 Menentukan Alternatif
Terdapat alternatif kandidat atau calon
karyawan yang dinilai dan ditandai dengan A1
sampai A5 dengan uraian sebagai berikut:
Tabel 1. Data Alternatif
Ai

Nama

A1
A2
A3
A4
A5

Andri Wahyudin
Irwan
Budi Susanto
Jaka
Kurniawan

Wawan
cara

Ujia
n
Tulis

Test
Fisi
k

Nilai
Sekolah
Matema
tika

Andri
Wahyudi
n

75

85

70

80

Irwan

80

90

80

80

Budi
Susanto

70

80

90

80

Jaka

85

85

80

85

Kurniawa
n

90

85

85

90

Alternatif

3.4.4 Perhitungan Metode SAW
3.4.2 Penentuan Kriteria dan Bobot

3.4.4.1 Membuat Matriks Keputusan

Dalam menentukan kriteria calon karyawan
baru terdapat beberapa kriteria maupun bobot
dari perusahaan yang harus dipenuhi calon
pelamar yang telah disesuaikan dengan kondisi
dan jenis pekerjaannya. Adapun kriteria maupun
dalam penelitian ini adalah:

Dari tabel alternatif pada tabel 2 maka dapat
dibentuklah sebuah matriks keputusan X
sebagai berikut:

X=

Tabel 2. Data Kriteria
No

Kriteria (Cj)

Bobot

Nilai
Bobot

[
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3.4.4.2 Melakukan Proses Normalisasi
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3.4.4.3 Membentuk Matriks Normalisasi (R)

Setelah bobot alternatif telah disesuaikan
dengan nilai kecocokan maka masuk ke tahap
normalisasi menggunakan rumus Persamaan (1)
sebagai berikut:
{

}

{

}

{

}

{

}

]

Hasil akhir nilai preferensi (Vi) diperoleh dari
penjumlahan dari perkalian elemen baris matrik
ternormalisasi (R) dengan bobot preferensi (W)
yang bersesuaian elemen kolom matrik (W)
sesuai dengan rumus persamaan (2).

}

{

[

3.4.4.4 Hasil akhir nilai preferensi

}

{

R=

V1 = { (0,15)(0,833) + (0,20)( 0,944) + (0,30)(
0,778) + (0,35)( 0,889) }
{ 0,125 + 0,189 + 0,233+ 0,311 } = 0,858

{

}

V2 = { (0,15)( 0,889) + (0,20)(1) + (0,30)(
0,889) + (0,35)( 0,889)}
{ 0,133 + 0,2 + 0,266 + 0,311 } = 0,911

{

}

V3 = { (0,15)( 0,778) + (0,20)( 0,889) +
(0,30)(1) + (0,35)( 0,889) }
{ 0,116 + 0,178 + 0,3 + 0,311 } = 0,905

{

}

V4 = { (0,15)( 0,944) + (0,20)( 0,944) + (0,30)(
0,889) + (0,35)( 0,944) }
{ 0,141 + 0,189 + 0,267 + 0,330 } = 0,927

{

}

V5 = { (0,15)(1) + (0,20)(0,944) + (0,30)( 0,944)
+ (0,35)(1) }
{ 0,15 + 0,189+ 0,283 + 0,35 } = 0,972

}

3.4.4.5 Hasil Akhir Perankingan

{

}

{

}

{

}

{

}

{

}

{

{

Hasil akhir perankingan calon karyawan dengan
nilai tertinggi
Table 5. Hasil Perankingan

}

Ranking

Vi

{

}

1
2
3
4

{

}

V5
V4
V2
V3

5

V1

{

}

Nama
Kurniawan
Jaka
Irwan
Budi
Susanto
Andri
Wahyudin

Nilai
0,971
0,925
0,911
0,904
0,858

3.5 Implementasi
3.5.1 Form Frontend Untuk Calon Karyawan
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Form ini digunakan untuk mengisi biodata
maupun hasil tes oleh pihak pelamar maupun
penyalur tenaga kerja.
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Form berikut ini menampilkan biodata semua
pelamar yang sudah diisi.

Gambar 6. Form Calon Karyawan
Gambar 3. Form Frontend Untuk Calon
Karyawan
3.5.2 Form Login
Form ini digunakan admin atau staff HRD
perusahaan untuk proses Login ke dalam
aplikasi dengan input email dan password.

3.5.5 Form Setting Bobot
Form ini digunakan untuk menentukan bobot
dari tiap-tiap kriteria penilaian.

Gambar 7. Form Setting Bobot
Gambar 4. Form Login
3.5.3 Form Dashboard
Tampilan form berikutnya adalah dashboard
untuk mengetahui jumlah pelamar dari jenis pria
maupun Wanita.

Gambar 5. Form Dashboard
3.5.4 Form Calon Karyawan

3.5.6 Form Matrix Nilai
Form ini menampilkan semua hasil penilaian
tiap-tiap kriteria dari semua calon pelamar yang
berupa tabel matrik.

Gambar 8. Form Matrix Nilai
3.5.7 Form Normalisasi
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normalisasi dari semua penilaian.
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hasil

Gambar 9. Form Normalisasi
3.5.8 Form Preferensi
Di dalam form ini, semua hasil nilai normalisasi
akan diproses penghitungan lagi menghasilkan
data preferensi dari tiap-tiap calon pelamar.

Dari hasil proses penelitian yang dilakukan,
maka penulis dapat menarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan metode SAW digunakan untuk
sistem seleksi dan penentuan calon
karyawan perusahaan terbaik telah dilakukan
sesuai dengan yang diharapkan.
2. Aplikasi ini sangat memudahkan staff HRD
dalam menyeleksi calon karyawan dengan
mengurutkan perankingan berdasarkan nilai
bobot masing masing pelamar sehingga
memudahkan pula menentukan calon
karyawan yang dapat diterima.
3. Proses seleksi dan penentuan calon
karyawan yang akan diterima perusahaan
dapat dilakukan dengan lebih cepat.
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