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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah perusahaan memiliki beberapa faktor penting di dalam menentukan 

maju atau mundurnya sebuah perusahaan tersebut. Faktor penting tersebut 

diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jika SDM dapat diorganisir 

dengan baik, maka diharapkan perusahaan dapat menjalankan semua proses 

usahanya dengan baik. Seorang karyawan wajib melakukan pekerjaan yang menuju 

pada kemajuan perusahaan dan tidak boleh melakukan aktivitas yang bertujuan 

merugikan perusahaan. Karyawan yang mempunyai kualitas tinggi akan sangat 

membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Perusahaan dapat memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang dianggap berprestasi, penghargaan tersebut bisa 

berupa kenaikan jabatan. Cara tersebut dapat memberikan semangat kepada 

karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. 

Masalah subyektifitas dalam penilaian kinerja karyawan merupakan hal yang 

hampir tidak bisa dihindari. Penilaian secara kuantitatif sering dianggap 

mengecewakan karena sulitnya mengukur parameter-parameter yang ada. Di lain 

pihak Pimpinan Divisi dan karyawan membutuhkan proses penilaian kinerja yang 

cepat sehingga dapat memberikan umpan balik dan perbaikan yang cepat di 

lingkungan kerja. 

Transparansi proses penilaian biasanya dapat memberikan efek positif bagi 

peningkatan motivasi kerja karyawan. Masalah yang muncul saat ini adalah proses 

evaluasi (penilaian) yang rumit, artinya yang sering terjadi sekarang adalah 

umumnya karyawan yang mendapatkan promosi kenaikan jabatan hanya dilihat pada 

kriteria pertama saja, tetapi karyawan tersebut belum tentu unggul pada beberapa 

kriteria-kriteria yang lain tapi tetap mendapatkan promosi untuk kenaikan jabatan. 
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Masalah yang terjadi saat ini adalah proses penilaian karyawan yang masih 

manual sehingga memakan waktu yang lama dan belum adanya sistem serta aplikasi 

yang dapat merekomendasi promosi kenaikan jabatan. Untuk membantu proses 

penilaian kinerja karyawan ini, perlu dibuat sebuah sistem yang dapat memberikan 

masukan bagi Pimpinan Divisi dalam membuat keputusan yang tepat bagi 

pengembangan potensi setiap karyawan, sehingga diharapkan karyawan yang 

memiliki kemampuan terbaik akan mendapatkan penilaian yang terbaik pula. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan pada Latar Belakang sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengatasi masalah subyektifitas dalam penilaian kinerja 

karyawan di PT Indorama Synthetics Tbk Purwakarta ? 

2. Bagaimana membangun sistem transparansi proses evaluasi (penilaian) di PT 

Indorama Synthetics Tbk Purwakarta ? 

3. Bagaimana cara membangun sistem aplikasi yang dapat merekomendasikan 

promosi kenaikan jabatan berdasarkan data penilaian pada PT Indorama 

Synthetics Tbk Purwakarta ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Adapun maksud dari Tugas Akhir ini adalah sebagai solusi dalam mendukung 

keputusan promosi kenaikan jabatan karyawan di PT Indorama Synthetics Tbk 

Purwakarta dengan menggunakan metode profile matching. Tujuan yang diharapkan 

dari penelitian ini berdasarkan uraian rumusan masalah di atas adalah membangun 

sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan yang memiliki peran fungsi sebagai 

berikut : 

1. Mengatasi masalah subyektifitas dalam penilaian kinerja karyawan di PT 

Indorama Synthetics Tbk Purwakarta. 
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2. Membangun sistem transparansi proses evaluasi (penilaian) di PT Indorama 

Synthetics Tbk Purwakarta.  

3. Membangun sistem serta aplikasi yang dapat merekomendasi promosi 

kenaikan jabatan pada PT Indorama Synthetics Tbk Purwakarta. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Tanpa mengurangi inti permasalahan, maka permasalahan dibatasi sebagai 

berikut:  

1. Aspek proses evaluasi (penilaian) karyawan yang diteliti hanya berdasarkan 

ketentuan yang ada di PT Indorama Synthetics Tbk Purwakarta.  

2. Sistem Pendukung Keputusan untuk proses perhitungan pada aplikasi ini 

menggunakan metode Profile Matching. 

3. Pada aplikasi ini, atribut data karyawan tidak dibahas secara detail. Karena 

yang dibutuhkan dalam aplikasi ini hanya beberapa atribut, contoh NIK, nama 

karyawan, level jabatan dan divisi. 

4. Merupakan aplikasi intranet jadi hanya bisa terhubung di lingkungan 

perusahaan PT Indorama Synthetics Tbk Purwakarta. 

5. Setiap karyawan hanya dapat melihat report urutan ranking karyawan terbaik 

sampai terendah dari hasil perhitungan. 

6. Aplikasi yang akan dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa 

pemrograman dan MySQL sebagai database. 

7.  Proses penilaian hanya level jabatan M14 sampai level M03. 

 

1.5 Metode Penelitian & Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak 

Metodologi yang digunakan dalam laporan ini adalah metode Kualitatif yaitu 

metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-

orang atau kelompok yang dapat diamati. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 

pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. 
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Metode penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahap yang meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Pada tahap ini, penulis mempelajari literatur dan mengumpulkan data 

nilai karyawan dan data nilai jabatan di PT Indorama Synthetics Tbk 

Purwakarta. 

b. Wawancara 

Penulis juga melaksanakan wawancara terhadap karyawan PT 

Indorama Synthetics Tbk Purwakarta khususnya pada bagian SDM 

dan Pimpinan Divisi guna memperoleh informasi mengenai proses 

promosi kenaikan jabatan karyawan di PT Indorama Synthetics Tbk 

Purwakarta. 

2. Pengembangan Aplikasi 

Metode Pengembangan aplikasi menggunakan metode waterfall. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan pada metodelogi waterfall adalah 

sebagai berikut:  

a. Analisis kebutuhan perangkat lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan difokuskan, khususnya pada 

perangkat lunak. Untuk memahami sifat program yang dibangun, 

rakayasa perangkat lunak (analisis) harus memahami domain 

informasi, tingkah laku, unjuk kerja dan antarmuka yang diperlukan. 

b. Desain 

Proses desain menerjemahkan kebutuhan ke dalam sebuah representasi 

perangkat lunak yang dapat diperkirakan demi kualitas sebelum 

dimulai pemunculan kode. Desain didokumentasikan dan menjadi 

bagian dari konfigurasi perangkat lunak. 
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c. Generasi Kode 

Desain harus diterjemahkan dalam bentuk mesin yang bisa di baca. 

Jika desain dilakukan dengan cara yang lengkap, pembuatan kode 

dapat diselesaikan secara mekanis. 

d. Pengujian 

Proses pengujian dilakukan pada logika internal untuk memastikan 

semua pernyataan sudah diuji. Pengujian eksternal fungsional untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa input akan 

memberikan hasil yang aktual sesuai yang dibutuhkan. 

e. Pemeliharaan 

Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan  pasti 

akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena 

mengalami kesalahan karena perangkat lunak harus menyesuaikan 

dengan lingkungan (sistem baru) baru, atau karena pelanggan 

membutuhkan perkembangan fungsional. 

 

3. Prosedur penelitian 

Pada pembangunan aplikasi sistem pendukung keputusan ini untuk 

proses rekomendasi promosi kenaikan jabatan yang diberikan kepada para 

karyawan menggunakan sebuah metode perhitungan profile matching 

yang nantinya seluruh data nilai karyawan akan dibandingkan dengan data 

nilai jabatan yang dimiliki. 

Pada pengimplementasian Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari 

beberapa langkah-langkahpembuatan diantaranya sebagi berikut: 

a. Studi kelayakan 

Pada langkah ini, sasaran ditentukan dan dilakukan pencarian 

prosedur, pengumpulan data, identifikasi masalah, identifikasi 

kepemilikkan masalah, klarifikasi masalah, hingga akhirnya terbentuk 
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sebuah pernyataan masalah. Kepemilikan masalah berkaitan dengan 

bagian apa yang akan dibangun oleh sistem pendukung keputusan dan 

apa tugas dari bagian tersebut sehingga model tersebut bisa relevan 

dengan kebutuhan si pemilik masalah. 

b. Perancangan (Design) 

Pada tahap ini akan diformulasikan model yang akan digunakan dan 

kriteria-kriteria yang ditentukan. Selain itu, dicari alternatif model 

yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah selanjutnya 

adalah memprediksikan keluaran yang mungkin, kemudian ditentukan 

variable-variable model. 

c. Pemilihan 

Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan modelnya, termasuk solusi 

dari model tersebut. 

d. Implementasi 

Selain menentukan modelnya, untuk langkah selanjutnya adalah 

mengimplementasikannya dalam aplikasi sistem pendukung 

keputusan. 

 

Pada pengimplementasian aplikasi ini menggunakan beberapa tools, 

diantaranya: 

a. PHP digunakan sebagai bahasa pemrograman. 

b. MySQL digunakan sebagai database untuk pengujian. 

c. Sistem Operasi Miscrosoft Windows 7 

.  

4. Pelaporan 

Untuk pelaporan, penulis melakukan pencarian referensi yaitu mencari 

berbagai referensi UML (Unified Modelling Language), model waterfall, 

Sistem Pendukung Keputusan, Metode Profile Matching berdasarkan situs 

internet, buku pedoman, skripsi, dan catatan kuliah yang akan digunakan 
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sebagai  sumber dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Penulis juga 

melakukan pendalaman materi, yaitu dengan mempelajari referensi yang 

telah dicari sebelumnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini terbagi 

dalam beberapa bab yang akan dibahas sebagai berikut : 

Bab satu yaitu Pendahuluan, Membahas mengenai latar belakang masalah tugas 

akhir, rumusan masalah tugas akhir, batasan masalah tugas akhir, maksud dan tujuan 

tugas akhir,  metodologi penelitian dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

Bab dua yaitu Landasan Teori, berisi uraian tentang teori-teori atau dasar pemikiran 

yang berkaitan dan digunakan dalam mengerjakan tugas akhir ini. 

Bab tiga yaitu Analisis, pada bab ini berisi bahasan tentang sistem yang lama, 

identifikasi masalah, prinsip kerja sistem yang lama, analisis data perancangan sistem 

pendukung keputusan, perinsip kerja sistem yang akan dibangun, dan hasil analisa. 

Bab empat yaitu Perancangan Sistem, Bab ini membahas tentang perancangan 

pembangunan aplikasi sistem yang akan dibangun yang meliputi perancangan sistem 

menggunakan UML dan perancangan antarmuka. 

Bab lima yaitu Implementasi, bab ini akan membahas mengenai implementasi 

rancangan aplikasi sistem mulai dari hardware, software, dan antarmuka yang siap 

digunakan.  

Bab enam yaitu Penutup, berisi tentang kesimpulan yang didapat selama melakukan 

tugas akhir ini, serta saran yang ada berkaitan dengan pengembangan aplikasi ini. 


