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ABSTRAK 

 
Salah satu permasalahan pada perusahaan atau instansi adalah Human Resources Departement 

(HRD) kesulitan dalam penentuan perekrutan pegawai. HRD seringkali kebingungan saat akan 

menentukan perekrutan pegawai yang akan direkrut. HRD mempunyai banyak kriteria dalam 

menentukan pemilihan tersebut. Selain itu, HRD juga mempunyai banyak alternatif pilihan pegawai 

yang akan direkrut oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan sebuah sistem 

pendukung keputusan berbasis Web yang dapat membantu HRD dalam memilih pegawai yang akan 

direkrut sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan 

menerapkan SAW (Simple Additive Weighting) berbasis Web, sehingga HRD dapat melakukan 

pemilihan dengan mudah. Metode SAW adalah salah satu metode yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan banyak kriteria. Metode ini akan memberikan pembobotan alternatif 

pilihan sesuai dengan banyak kriteria yang ditetapkan. Alternatif pilihan dengan bobot terbesar, 

merupakan alternatif pilihan yang direkomendasikan untuk dipilih oleh konsumen.   

 

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, Pegawai, SAW 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Wonosobo beralamat di Jl. Pemuda No. 06 

Wonosobo, Sebagai unsur pendukung pemerinta 

daerah yang di pimpin oleh kepala kantor yang 

berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui sekretaris daerah  yang mempunyai 

tugas melaksanakan penyelenggaraan  pemerintah 

daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam 

negeri.  

Dan mempunyai pegawai yang bertugas untuk 

mengseleksi adanya pegawai baru lainnya, tetapi 

dalam hal tesebut masih banyak hambatan untuk 

mendata atupun menentukan kriteria calon pegawai 

baru yang telah di seleksi karna masih di bersifat 

manual .diantaranya dalam hal memasukan data 

poin calon pegawai baru yang sudah melakukan 

seleksi wawancara, pendidikan, psikotes dan tes 

tertulis. 

Dalam era globalisasi, kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi  informasi mendorong 

manusia untuk lebih kreatif dan pintar dalam proses 

pengoperasian komputer. Semua orang dituntut 

untuk bisa menguasai komputer sebagai alat 

pencarian informasi. Suatu kebijaksanaan dirasakan 

efektif apabila informasi yang mendukung disajikan 

dengan cepat, cermat, akurat dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu organisasi 

membutuhkan suatu alat yang dapat membantu dan 

memudahkan dalam menentukan suatu 

kebijaksanaan untuk pengembangan organisasi di 

masa mendatang. 

Kebutuhan terhadap Sumber Daya Manusia 

yang memiliki keahlian dan kemampuan untuk 

melaksanakan rencana dan tujuan perusahaan 

menyebabkan perusahaan harus melakukan 

perencanaan dan menyusun strategi pengadaan dan 

penarikan karyawan atau sering diistilahkan sebagai 

penarikan tenaga kerja. 

Penarikan tenaga kerja merupakan salah satu 

altenatif yang dilakukan perusahaan untuk mengisi 



 

 

 

lowongan kerja dalam perusahaan yang disebabkan 

oleh karena adanya karyawan yang meninggal 

dunia, pensiun, keluar maupun mengisi posisi yang 

baru, dan untuk mendapatkan karyawan yang 

terampil serta mampu   

bekerja sesuai dengan keinginan dan tujuan 

perusahaan harus melakukan perekrutan karyawan 

dengan cermat dan teliti sehingga kecil 

kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan dalam melaksanakan perekrutan 

karyawan. 

Sistem pendukung keputusan ini akan dibuat 

bedasarkan kriteria-kriteria yang sudah 

ditentukanuntuk mendapatkan pegawai yang 

memenuhi standar pegawai. Dengan adanya kriteria 

kriteria tersebut, maka penulis akan menggunakan 

metode SAW (simple additive weight) dalam 

system pendukung keputusantersebut karena 

metode ini yang paling cocok digunakan. 

. 

1.2 Batasan Masalah 

      Penelitian pembuatansistem pendukung 

keputusan,yang mencakup berbagai hal, sebagai 

berikut: 

a. Menginputkan kriteria apa saja yang di 

butuhkan yaitu pendidikan, tes tertulis, psikotes, 

dan wawancara. 

b.  Memproses nilai dari kriteria-kriteria yang di 

inputkan. 

c. Bobot dari masing-masing kriteria, yaitu 

pendidikan memiliki bobot 2, tes tertulis 

memiliki bobot 4, psikotes memiliki bobot 2, dan 

wawancara memiliki bobot 2. 

d.  Menghasilakan output dari bobot nilai dari 

masing masing kriteria yang sudah di proses dan 

mendapatkan data calon pegawai baru sesuai 

yang di inginkan dalam jumlah pegawai yang 

akan di terima. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

     Tujuan yang hendak dicapai dari penggunaan 

aplikasi sistem pendukungkeputusan ini adalah: 

a.  Membuat suatu sistem pendukung keputusan 

pemilihan pegawai menggunakan metode SAW 

(Simple Additive Weighting) untuk membantu 

HRD dalam melakukan pemilihan pegawai yang 

akan direkrut. 

b.  Menerapkan metode SAW (Simple Additive 

Weighting) untuk membantu HRD dalam 

pemilihan pegawai yang akan direkrut sesuai 

dengan banyak kriteria yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

      Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yang memiliki bidang dan 

tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

[1]   Dengan judul Sistem Penunjang Keputusan 

Seleksi Mahasiswa Berprestasi Menggunakan 

Metode AHP. Penelitian tersebut membahas 

bagaimana proses pengambilan keputusan untuk 

seleksi mahasiswa berprestasi melalui 3 tahap yaitu 

tahap perumusan masalah, tahap pembobotan 

alternatif dan tahap penentuan rangking. Hasil akhir 

dari aplikasi tersebut berupa proses pemilihan 

laporan (view) yang memuat semua komponen yang 

berperan dalam proses pemilihan.  

[2]   Membuat penelitian di  Universitas Dian 

Nuswantoro dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Rekrutmen Karyawan Produksi 

menggunakan Metode Weighted Product pada PT. 

Ploss asia Semarang”. Dalam Proses Rekrutmen 

Karyawan Produksi Pada PT. Ploss Asia, bagian 

personalia memilah dan menyeleksi satu persatu 

data pelamar yang masuk. Apabila datanya lengkap 

bagian personalia akan memanggil pelamar untuk 

mengikuti tahapan tes seleksi. Banyaknya pelamar 

membuat pihak personalia sering mengalami 

kesulitan dalam memilih calon karyawan, dan dalam 

proses seleksi keputusan yang diambil sering 

dipengaruhi faktor subjektifitas dari pengambil 

keputusan. Subjektifitas terjadi karena pengambil 

keputusan belum bisa mendefinisikan dengan baik 

dalam menilai kelayakan calon karyawan. Maka 

sangat mungkin keputusan yang di ambil dapat 

meloloskan karyawan yang tidak memenuhi 

kualifikasi. Kesalahan dalam memilih karyawan 

sangat besar dampaknya bagi perusahaan karena 

berpengaruh langsung pada produktivitas dan 

kinerja finansial perusahaan.Oleh karena itu, sangat 

penting dibangun sebuah sistem pengambilan 

keputusan yang terkomputerisasi yang dapat 

memudahkan dalam memilih karyawan yang sesuai 

kebutuhan dan kriteria perusahaan dengan 

menggunakan metode Weighted Product (WP). 

Penelitian ini menggunakan metode WP karena 

metode WP merupakan salah satu metode 

penyelesaian multi kriteria dimana dalam perekrutan 

karyawan. 

[3] Membuat penelitian di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo dengan judul 

“Perancangan Sistem Pendukung Keputusan 



 

 

 

Penerimaan Karyawan Bidang Frontliner di Bank 

XYZ”. Proses seleksi calon karyawan, keputusan 

yang diambil sering dipengaruhi subyektifitas dari 

para pengambil keputusan. Subyektifitas dapat 

terjadi karena tidak ada metode standart yang 

sistematis untuk menilai kelayakan calon karyawan. 

Model yang digunakan dalam sistem pendukung 

keputusan ini adalah Multiple Attribute Decision 

Making (MADM) dengan metode SAW. Metode ini 

dipilih karena untuk menentukan nilai bobot untuk 

setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses 

perangkingan yang akan menyeleksi alternatif 

terbaik dari sejumlah alternatif. Dalam hal ini 

alternatif yang dimaksud adalah alternatif yang 

dapat diterima berdasarkan kriteriakriteria yang 

ditentukan dengan metode perangkingan tersebut. 

Diharapkan penilaian akan lebih tepat karena 

didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang sudah 

ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang 

lebih objektif dan akurat terhadap siapa yang akan 

diterima menjadi karyawan di Bank XYZ tersebut. 

Penelitian mengenai pengambilan keputusan untuk 

menyeleksi personel menggunakan beberapa kriteria 

pernah dilakukan dengan menggunakan metode 

Simple Additive Weighting (SAW). Sebuah sistem 

pendukung keputusan berbasis web dengan bahasa 

pemrograman PHP dalam rekruitmen karyawan 

menggunakan metode Fuzzy Analytic Hierarchy 

Process (AHP).  

[4]    Penelitian dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Untuk Penerimaan Karyawan 

Menggunakan Metode Analiytical Hierarchy 

Proccess (AHP)”. Penelitian digunakan untuk 

menentukan penerimaan karyawan menggunakan 

metode AHP. Bertujuan untuk memberikan 

kemudahan dalam melakukan penerimaan karyawan 

sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. 

 

2.2 Data Mining 

[5]   Data mining adalah suatu proses  ekstraksi  

atau  penggalian  data  yang  belum  diketahui  

sebelumnya,  namun dapat   dipahami   dan  berguna  

dari database  yang   besar  serta  digunakan  untuk 

membuat suatu keputusan bisnis yang sangat 

penting. 

2.3Teknik Data Mining 

[6]  Teknik dan Pola yang disajikan haruslah 

mudah dipahami, berlaku untuk data yang akan 

diprediksi dengan derajat kepastian tertentu, 

berguna, dan baru. Penggalian data memiliki 

beberapa nama alternatif, meskipun definisi 

eksaknya berbeda. 

 

2.4 Metode Simple additive Weighting 

[7]   Metode Simple Additive Weight (SAW) 

atau metode penjumlahan terbobot, yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk mencari alternatif 

optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria 

tertentu. Konsep dasar metode SAW adalah mencari 

penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 

alternative pada semua atribut. Metode SAW 

membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan 

X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan 

semua rating alternatif yang ada.   

 

3.METODE PENELITIAN 

3.1 Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data ini terdapat 

beberapa hal yang harus dilakukan untuk 

membangun sebuah program, diantaranya adalah 

observasi dan studi pustaka. Berikut ini 

dijelaskan tentang objek dan subjek dalam 

pengumpulan data. 

a. Metode Pengamatan (observasi) 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan pencatatan dibagian 

penerimaan pegawai dengan meninjau hotel-

hotel yang ada di sekitar Yogyakarta. 

Pengamatan yang dilakukan mencangkup 

pengamatan data-data yang dapat digunakan 

dalam pembuatan sistem. 

b. Studi Pustaka 

Perolehan data yang berasal dari literatur-

literatur baik itu buku-buku maupun catatan 

kuliah lainnya dan referensi di internet yang ada 

hubunganya dengan masalah yang akan 

dipecahkan atau diselesaikan sebagai bahan 

untuk melengkapi penyusunan laporan tugas 

akhir. 

c. Analisi dan Kebutuhan Sistem 

Dengan data yang telah diperoleh dari 

observasi dan studi pustaka akan dianalisi guna 

menentukan data apa saja yang dibutuhkan 

sistem sehingga sesuai dengan yang akan dibuat 

sehingga dapat mempermudah langkah-langkah 

yang seharusnya dilakukan. 

 

 



 

 

 

3.2 Analisis Perancangan 

Sebagai unsur pendukung pemerinta daerah yang 

di pimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di 

bawah bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

sekretaris daerah  yang mempunyai tugas 

melaksanakan penyelenggaraan  pemerintah daerah 

dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negri. 

Dan mempunyai pegawai yang bertugas untuk 

mengseleksi adanya pegawai baru lainnya, tetapi 

dalam hal tesebut masih banyak hambatan untuk 

mendata atupun menentukan kriteria calon pegawai 

baru yang telah di seleksi karna masih di bersifat 

manual .diantaranya dalam hal memasukan data poin 

calon pegawai baru yang sudah melakukan seleksi 

wawancara, pendidikan, psikotes dan tes tertulis. 

Permasalah yang sering dikeluhkan pihak kantor  

adalah mendata ulang dalam hal nilai yang di 

peroleh untuk perbandingan calon pegawai yang 

bakal di terima dengan menentukan nilai tertinggi. 

ini masih kurang efektif dan efisien dan memakan 

banyak waktu untuk mengkoreksi lembar data yang 

masuk. 

 

3.3 Flowchart Sistem  

 

 

 

Perancangan algoritma dilakukan dengan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW).Alur program dimulai dari penentuan 

alternatif dan kriteria, lalu dari masing-masing 

kriteria memiliki bobot yang telah ditentukan 

sebelumnya, setelah itu menentukan apakah kriteria 

tersebut merupakan benefit atau cost, lalu dilakukan 

normalisasi data menggunakan rumus metode 

Simple Additive Weighting (SAW), data 

normalisasi akan diurutkan untuk mendapatkan 

ranking dari setiap alternatif. Algoritma yang 

diperoleh dari proses perencanaan kemudian 

diimplementasikan kedalam aplikasi berbasis web 

dengan bahasa pemrograman PHP.  

 

 

4.ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1  Analisa Sistem 

 Sebagai unsur pendukung pemerinta daerah 

yang di pimpin oleh kepala kantor yang 

berkedudukan di bawah bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui sekretaris daerah  yang mempunyai 

tugas melaksanakan penyelenggaraan  pemerintah 

daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam 

negri. Dan mempunyai pegawai yang bertugas untuk 

mengseleksi adanya pegawai baru lainnya, tetapi 

dalam hal tesebut masih banyak hambatan untuk 

mendata atupun menentukan kriteria calon pegawai 

baru yang telah di seleksi karna masih di bersifat 

manual .diantaranya dalam hal memasukan data poin 

calon pegawai baru yang sudah melakukan seleksi 

wawancara, pendidikan, psikotes dan tes tertulis. 

Permasalah yang sering dikeluhkan pihak kantor  

adalah mendata ulang dalam hal nilai yang di 

peroleh untuk perbandingan calon pegawai yang 

bakal di terima dengan menentukan nilai tertinggi. 

ini masih kurang efektif dan efisien dan memakan 

banyak waktu untuk mengkoreksi lembar data yang 

masuk. 

 

4.2 Analisa Proses Penghitungan 

       [8] Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang 

dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternatif yang ada. Formula untuk melakukan 

normalisasi dapat dilihat pada Persamaan 2.1. 

Rij = 
𝑋𝑖𝑗

𝑀𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑗
                                                    (2.1) 

 

Keterangan: 

Rij = rating kinerja ternormalisasi dari 

alternatif Ai 

Maxi = nilai maksimum dari setiap baris dan 

kolom. 

Mini = nilai minimum dari setiap baris dan 

kolom. 

Xij = baris dan kolom dari matriks. 

Dikatakan atribut keuntungan apabila atribut banyak 

memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan, 

sedangkan atribut biaya merupakan atribut yang 

banyak memberikan pengeluaran jika nilainya 

semakin besar bagi pengambil keputusan. Nilai 

preferensi untuk setiap alternatif (Vi) dapat dilihat 

pada Persamaan 2.2. 



 

 

 

V1 = ∑ 𝑊 𝑗𝑟𝑖𝑗𝑛
𝑗=1                                              (2.2) (2.2) 

 

Keterangan: 

Vi = Nilai akhir dari alternatif 

Wi = Bobot yang telah ditentukan 

rij = Normalisasi matriks.  

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa 

aternatif Ai lebih terpilih. Dengan sistem 

perankingan seperti ini diharapkan penilaian akan 

lebih akurat karena berdasarkan pada nilai kriteria 

dan bobot yang telah ditetapkan sebelumnya 

sehingga nantinya akan memperoleh hasil yang lebih 

akurat yang misalnya untuk calon pegawai baru yang 

akan terpilih. Masalah yang sering muncul dalam 

proses penentuan keputusan pegawai antara lain 

ialah subyektifitas si pengambilan keputusan, 

utamanya jika ada beberapa calon pegawai baru 

yang kompeten atau memiliki kemampuan yang 

tidak jauh berbeda. Maka untuk mengatasi masalah 

dalam pengambil keputusan penerimaan pegawai 

baru serta memberikan gambaran informasi yang 

tepat untuk si pengambil kebijakan dalam 

melakukan pengambilan keputusan, maka perlu 

diadakannya suatu sistem pendukung keputusan.  

 

4.3 Rancangan Sistem 

 

Rancangan sistem merupakan alur dari 

proses sistem pengolahan data  dalam suatu 

rancangan.  Pada tahap ini dilakukan perancangan 

sistem menggunakan diagram konteks (Context 

Diagram), DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity 

Relationalship Diagram), rancangan struktur tabel 

dan rancangan relasi antar tabel. 

a. Entity Relationship Diagram sebagai alat bantu 

dalam perencanaan sistem yang akan di jalankan.  

Entity Relationship Diagram dapat dilihat pada 

Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Entity Relationship Diagram 

b. Relasi tabel adalah data yang menggambarkan 

hubungan antara tabel yang satu dengan yang 

lainnya.  Relasi tabel untuk membuat implementasi 

data mining struktur tabel dapat di lihat pada 

Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Database Perekrutan Pegawai 

c. Diagram Alir Data Level 1 menggambarkan Alur 

sistem beserta penyimpanan datanya. Terdapat 4 

proses login, master data, analisis dan laporan. 

Berikut ini adalah Diagram Alir Data Level 1 dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.3 Diagram Alir Data Level 1 

 



 

 

 

4.4 Implementasi 

a. Halaman Utama  

 Halaman utama adalah tampilan yang akan 

muncul setelah pengguna login ke sistem. Pada 

halaman utama berisikan sub-sub menu untuk 

mengolah data sistem. Gambar 4.4 

 

    Gambar 4.4 Halaman Utama 

 

b. Data Transaksi 

Data Transaksi digunakan oleh admin untuk 

melihat data transaksi setiap data yang di pilih. 

Gambar 4.5 

 

Gambar 4.5 Data transaksi 

 

c. Proses Analisis 

Proses analisis untuk memproses data calon 

pegawai masuk menjadi data yang berguna untuk 

penempataan pegawai yang diterima pada kantor 

kesatuan bangsa dan politik wonosobo tempatkan  

Gambar 4.6 

 

Gambar 4.6 Proses Analisis 

 

5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

          Dari hasil penelitian perancangan dan 

implementasi yang sudah dilakukan, maka dapat 

 

disimpulkan bahwa  Sistem  Pendukung Keputusan 

Penerimaan Pegawai Metode di Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Wonosobo berbasis  website    

yang    dapat  diakses    melalui    berbagai    web    

browser,   sehingga  dapat    diakses    dimana  saja  

ataupun adanya perekrutan pegawai di tempat yang 

berbeda dengan  menggunakan  media  komputer.   

Hasil  Penelitian  ini,  yaitu: 

a. Dapat memudahkan admin untuk menentukan 

calon-calon karyawan/pegawai baru dengan lebih 

capat dan akurat. 

b. Memudahkan Pendataan data diri calon 

karyawan/pegawai baru di Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik Wonosobo. 

c. Berkas laporan lebih tersusun rapi misal di 

butuhkan dikemudian hari. 

d. Sistem sudah berbasis komputer jadi tidak perlu 

manual menulis tangan seperti system yang ada 

sebelumnya. 

 

5.2 Saran 

          Dari hasil penelitian, perancangan dan 

implementasi yang sudah dilakukan, maka ada 

beberapa saran yang dapat dikemukakan untuk 

membangun aplikasi yang lebih baik lagi untuk 

kedepannya, yaitu: 

a. Sistem yang dikembangkan selanjutnya 

diharapkan bisa lebih menyempurnakan sistem 

yang penulis buat diantaranya gambar atau 

video untuk kriteria baru yang akan datang. 

b. Sistem yang akan dikembangkan  

selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan  

c. Sistem ini diharapkan kedepannya mampu 

membuat soal esay di dalam system atau 

program untuk calon pegawai dapat mengisi 

tanpa menemui petugas tertentu dalam 

menentukan nilai masing-masing kriteria. 
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