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I.       BAB I  

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Biro Sumber Daya Manusia merupakan salah satu bagian terpenting di dalam 

perusahaan. Peran Biro Sumber Daya Manusia tidak dapat dipisahkan dari bidang manajemen 

lainnya dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses penerimaan sumber daya manusia 

memerlukan cara yang professional dan akurat agar menghasilkan sumber daya manusia yang 

dapat mendukung mutu dan kesuksesan sebuah organisasi. Dalam proses perjalanannya, 

sumber daya manusia menjadi sebuah investasi bagi sebuah organisasi untuk dapat tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Oleh karenanya obyektivitas sangat 

diperlukan untuk dapat menunjang setiap keputusan agar mendapatkan sumber daya manusia 

yang baik untuk jangka waktu yang panjang. Namun, hal ini sangatlah kontradiktif dengan 

yang diimplementasi di lapangan. Seringnya penilaian yang berdasarkan subyektivitas dan 

nepotisme merupakan salah satu contoh dari kegagalan pengambilan keputusan dalam proses 

penerimaan. Bila dibiarkan dalam jangka yang panjang hal tersebut dapat mempengaruhi 

kinerja sebuah organisasi sehingga berakibat pada gagalnya organisasi dalam mencapai 

tujuan.  

Pada dasarnya, tujuan seleksi dalam penerimaan karyawan adalah untuk mendapatkan 

orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut mampu bekerja secara 

optimal dan dapat bertahan di organisasi untuk waktu yang lama. Meskipun tujuannya 

terdengar sangat sederhana, namun, proses tersebut ternyata sangat kompleks, memakan 

waktu cukup lama dan biaya yang tidak sedikit dan sangat terbuka peluang untuk melakukan 

kesalahan dalam menentukan orang yang tepat. Terlebih bila seorang calon karyawan 

memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan calon lain, maka dalam penentuannya 

terkadang sangat subyektif. Tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi informasi yang 

pesat membuat sebagian instansi pendidikan turut mengimplementasikannya agar lebih efisien 

dan efektif. Dengan teknologi informasi sebuah instansi pendidiakan dapat melakukan seluruh 

aktifitasnya tanpa terkendala oleh waktu dan birokrasi yang berbelit-belit. Dengan 

pemanfaatan yang baik, teknologi informasi dapat mengoptimalkan seluruh pekerjaan yang 

ada di instansi pendidikan. 

Universitas Widyatama berdiri pada 2 Agustus 2001, berdasarkan Surat Keputusan 

menteri Pendidikan Nasional No. 137/D/0/2001. Universitas Widyatama ini merupakan 
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penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB), Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa 

Bandung (STIBB), Sekolah Tinggi Teknologi Bandung Widyatama (STTBW), Sekolah 

Tinggi Desain Komunikasi Visual (STDKV) serta Magister Manajemen. Penggabungan 

sekolah tinggi-sekolah tinggi ke dalam Universitas Widyatama agar lulusan-lulusannya dapat 

menjadi lulusan-lulusan yang lebih memiliki daya saing yang tinggi. Langkah lanjut 

dilakukan Universitas Widyatama adalah upaya serius dan konsisten mewujudkan suatu 

sistem pelayanan pendidikan dengan standar ISO-9001: 2008. Peranan Universitas 

Widyatama pada waktu mendatang semakin penting, terutama dalam menyiapkan tenaga 

kerja yang berkualitas bagi kepentingan dunia usaha. Dalam upaya mencapai tujuannya itu, 

maka Universitas Widyatama memerlukan sebuah sistem pendukung keputusan penerimaan 

karyawan melalui sistem komputerisasi berbasis web, karena selama ini prosesnya masih 

dilakukan secara manual. 

I.2 Identifikasi Masalah 

Masalah utama yang sering dihadapi oleh sebagian besar Biro Sumber Daya Manusia 

dalam seleksi penerimaan karyawan baru adalah seringnya penilaian yang berdasarkan 

subyektivitas dan nepotisme, sehingga menimbulkan permasalahan lain seperti: 

1. Dapat menyebabkan kegagalan pengambilan keputusan dalam proses penerimaan 

bila seorang calon karyawan memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda dengan 

calon lain. 

2. Dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi sehingga berakibat pada gagalnya 

organisasi dalam mencapai tujuan. 

 

I.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menentukan calon karyawan yang layak lolos seleksi dengan hasil 

yang objektif berdasarkan kriteria yang ada? 

2. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan yang secara 

komputerisasi seleksi penerimaan karyawan agar memudahkan dalam proses 

pengambilan keputusan? 
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I.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan sistem informasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) seleksi penerimaan 

karyawan membantu memperoleh hasil seleksi penerimaan karyawan. 

2. Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan penerimaan karyawan baru.  

 

I.5 Manfaat 

Diharapkan dengan adanya Sistem Pendukung Keputusan ini mendapat manfaat 

sebagai berikut: 

1. Kemudahan bagi Biro Sumber Daya Manusia untuk memperoleh hasil seleksi 

penerimaan karyawan . 

2. Penyimpanan data yang tertata dengan rapih dikarenakan Sistem Pendukung 

Keputusan ini menggunaan database yang tersimpan di dalam komputer . 

 

I.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Sistem Pendukung Keputusan ini hanya membantu dalam proses seleksi 

administrasi. 

2. Sistem Pendukung Keputusan ini berbasis web dengan menggunkan framework 

Codeigniter. 

3. Setiap kriteria yang dijadikan sebagai parameter dalam penilaian merupakan 

kebijakan dari Biro Sumber daya Manusia. 

  

I.7 Metodologi Penelitian 

1. Studi Literatur 

Melakukan penelitian dari sistem – sistem yang sudah ada, dan melihat serta 

membandingkan dengan sistem yang akan dibuat. 
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2. Wawancara 

Melakukan tanya jawab kepada pihak – pihak yang terkait mengenai sistem yang 

akan dibuat. 

3. Studi Perpustakaan 

Melakukan pencarian melalui buku – buku pustaka, internet. 

4. System Development Life Cycle (SDLC)  

Pembangunan aplikasi sistem pendukung keputusan berbasis web, dilakukan 

dengan  mengikuti tahap-tahap yang ada dalam waterfall yang dimulai dari tahap 

perencanaan, analisis, perancangan desain sistem, hingga implementasi. 

 

I.8 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan ini akan di uraikan menjadi enam bab yaitu: 

BAB I   Pendahuluan 

Menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi permasalahan, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan perancangan, dan sistematika penulisan. 

BAB II   Landasan Teori 

Menjelaskan tentang teori-teori permasalahan yang dihadapi, serta 

metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan. 

BAB III   Analisis Sistem 

Berisi analisis sistem lama, analisis kebutuhan perangkat lunak, analisis 

komponen sistem serta diagram alir sistem. 

BAB IV   Perancangan Sistem 

Berisi Penjelasan perancangan perangkat lunak yang dimodelkan dengan 

diagram Unified Modeling Language (UML). 

BAB V   Implementasi Dan Pengujian Sistem 

Berisi mengenai rencana, lingkup dan batasan implementasi, dan pengujian. 

BAB VI   Kesimpulan Dan Saran 

Berisi kesimpulan dan saran-saran hasil analisis dari penulis untuk 

pengembangan lebih lanjut perangkat lunak tersebut. 


