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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang perlu 

untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, perlu memiliki 

sumber daya manusia yang berkualifikasi tinggi karena keahlian atau kompetensi 

yang akan dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas penilaian kinerja 

karyawan. 

Penilaian kinerja diperlukan untuk menentukan pencapaian untuk 

mengetahui hasil yang dapat dicapai untuk setiap karyawan. Dengan melakukan 

proses penilaian aktivitas, prestasi setiap karyawan dengan nilai prima, cukup baik 

atau kurang dapat diketahui. Mengevaluasi kinerja karyawan penting bagi setiap 

karyawan karena dapat membantu perusahaan untuk menetapkan tindakan 

kebijakan berikutnya. 

Penilaian kinerja digunakan untuk menilai pekerjaan semua karyawan 

secara kualitatif dan kualitatif dengan menggunakan kriteria yang dijabarkan 

sebagai kejujuran, loyalitas, tanggung jawab dan disiplin. Manajemen 

mengevaluasi kepemimpinan, perencanaan, pengorganisasian dan arahan. 

Penilaian kolaboratif komunikasi, adaptasi dan informasi yang berbeda. Pekerjaan 

evaluasi adalah kuantitas dan kuantitas.   

Dari permasalahan yang ada, peneliti bermaksud untuk memecahkan 

masalah tersebut dengan memanfaatkan produk teknologi informasi, yaitu dengan 
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membuat rekayasa perangkat lunak berbasis web untuk mempermudah proses 

evaluasi kinerja karyarawan di PT Trisa Surya Mandiri. Berkaitan dengan hal 

tersebut saya berkeinginan untuk menuliskan skripsi dengan judul “SISTEM 

PENDUKUNG KEPUTUSAN PENILAIAN & PENGGAJIAN KARYAWAN 

BERBASIS WEB DENGAN METODE AHP  PADA PT. TRISA SURYA 

MANDIRI”. 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung keputusan yang akan di rancang 

memiliki beberapa masalah yang akan di bahas antara lain: 

1. Bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan dalam 

membantu perusahaan dan menyelesaikan suatu masalah untuk 

menentukan gaji karyawan yang sedang dalam kenaikan jabatan 

dalam perusahaan? 

2. Bagaimana menerapkan metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process) dalam menentukan untuk penggajian karyawan? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan untuk topik ini lebih terarah dan terfokus dan 

mempermudah penulis untuk mengetahui bagaimana perkembangan proyek, maka 

ruang lingkup yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah: 
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1. Dalam penelitian untuk pembuatan proyek ini di lakukan pada bagian 

PT Trisa Surya Mandiri Jakarta Selatan. 

2. Aplikasi ini hanya dibuat untuk keperluan internal pada PT Trisa 

Surya Mandiri Jakarata Selatan 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam tugas akhir yaitu dengan diberi judul mengenai “Sistem 

Pendukung Keputusan Penilaian & Penggajian Karyawan berbasis web dengan 

metode AHP (Analytical Hierarchy Process) menggunakan berbasis web ini 

memiliki suatu tujuan antara lain: 

1. Menerapkan sistem pendukung keputusan yang dapat membantu proses 

penilaian kinerja karyawan yang akan di nilai dengan melihat dari 5 

kriteria dengan metode analitycal hierarchy process (AHP). 

2. Agar penulis ini dapat juga mempraktekkan bagaimana sebuah ilmu 

pengetahuan mengenai sistem pendukung keputusan dalam mengambil 

penilaian terhadap karyawan dan penggajian terhadap karyawan dengan 

menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari tugas akhir sistem pendukung keputusan penilaian & 

penggajian karyawan bagi umum dan penulis yaitu : 

1. Memudahkan pengambilan keputusan dalam penilaian kineja 

terhadap karyawan yang akan diberikan sebuah penilain sesuai 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan memberikan 
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laporan tentang prioritas dengan karyawan yang baru ataupun lama 

yang sudah dibandingkan dengan kriteria-kriteria tersebut. 

2. Mempercepat proses penilain kinerja karyawan lama ataupun baru 

yang akan diberikan sebuah penilaian kinerja. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

dan manfaat dari penelitian serta metodologi yang digunakan dalam 

penelitian tugas akhir ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi dasar teori yang diambil dari berbagai sumber yang Digunakan 

sebagai bahan penelitian ini, berisi dasar manajemen personalia, sistem 

penilaian kinerja karyawan, metode Analytical Hierarchy Process (AHP), 

sistem pendukung keputusan, DFD, Sql (Database). 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang metode yang diterapkan untuk 

mengimplementasikan penelitian dan pengembangan tugas akhir. 

Mendeskripsikan tentang rancangan yang digunakan, yang teridi dari alur 

penelitian, analisis permasalahan, dan perancangan system. 
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BAB IV: IMPLEMENTASI 

Bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi terhadap tugas akhir. 

Mendefinisikan tentang implementasi perencanaan sistem informasi yang 

telah di analisis, direncanakan dan memuat pembahasan tentang sistem. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Memberikan kesimpulan hasil akhir dari pembuatan sistem dan saran saran 

yang memungkinkan untuk pengembangan dari sistem. 

 

 

 


