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BAB I
 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi meningkat ke semua sudut kehidupan 

yang dapat mendorong kerja manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari 

sering mengalami masalah dalam pengambilan keputusan. Masalahnya mungkin 

besar atau kecil, yang sangat berpengaruh pada hasil keputusan tersebut. Sekarang 

manusia sudah mulai mengembangkan sistem yang membantu menentukan 

pilihan terbaik dalam suatu masalah yaitu sistem pendukung keputusan (SPK). 

Dalam SPK, ada beberapa alternatif, kriteria, dan bobot untuk menentukan solusi 

terbaik. Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu bagian pendukung 

bagi peningkatan keproduktifan organisasi. Karena hal tersebut, tingkat sumber 

daya manusia yang besar akan menjadi salah satu pendukung tingkat suatu 

kinerja, dengan penilaian kinerja akan disebut prestasi dari setiap karyawan yang 

dapat digunakan sebagai faktor dalam menentukan karyawan terbaik.(Anto, 

Mustafidah, & Suyadi, 2015). 

Kinerja manajer merupakan tingkat keterampilan suatu manajer dalam 

kegiatan kemenejemenan yang termasuk perencanaan, investigasi, penilaian 

koordinasi, pemantauan, kepegawaian, negosiasi, kinerja secara menyeluruh. 

Kesimpulan yang ditarik dari definisi data adalah yang disebut kinerja manajerial 

adalah result dari quality dan quantity kinerja manajer di dalam memenuhi 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan(Octavia Feronica, 2013). 
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Aneka Fashion adalah satu dari beberapa perusahaan yang memiliki 

usaha dibidang perdagangan yaitu berbagai macam keperluan sandang yang 

terdapat beberapa cabang yang sudah menyebar di berbagai daerah di kota Batam. 

Semakin banyaknya cabang maka setiap cabang mempunyai manajer masing-

masing yang bertanggung jawab atas suatu cabang tersebut dan pastinya setiap 

manajer cabang terdapat cara kerja/ kualitas yang berbeda dalam menjalankan 

usahanya tersebut dan sangat berpengaruh pada kemajuan suatu cabang. maka 

perlu dilakukan suatu penilaian mengenai kinerja manajer-manajer tersebut.  

Dengan adanya suatu penilaian yang objektif maka diharapkan 

perusahaan dapat memiliki manajer cabang yang mempunyai kinerja yang tinggi. 

Dimana hasil dari penilaian tersebut akan menjadi tolak ukur masing-masing 

manajer cabang dalam bekerja dan membantu pimpinan dalam melihat kualitas 

kinerja suatu manajer yang akan dilihat dari hasil kualitas kerja tersebut.  

Dengan pengolahan penilaian karyawan yang dilakukan secara manual 

sulit bagi pimpinan untuk melakukan penilaian kinerja manajer yang efisien. 

kemudian tidak adanya database yang bisa menampung hasil penilaian kinerja 

manajer. Sistem yang berjalan saat ini dapat dikatakan tidak efektif dan efisien 

jika dinilai dari hasil penilaian karyawan dan penyimpanan data karyawan.  

Untuk menghadapi masalah tersebut, maka sebuah perancangan sistem 

pendukung keputusan sangat dibutuhkan untuk  membantu mengelola berbagai 

informasi yang terkait dengan penilaian kualitas kinerja manajer yang nantinya 

akan diukur dari kinerja manajer dari setiap cabang tersebut dalam beberapa 

kriteria. Maka tentu saja memerlukan metode yang dapat membantu dalam 
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pengambilan keputusan yaitu metode Simple Additive Weighting. Sistem ini 

menganalisis sesuai dengan kriteria-kriteria seperti prilaku, kerajinan, lama kerja, 

omset. Sistem pendukung keputusan akan mendukung memecahkan masalah 

secara efektif, efesien dalam menilai kualitas kinerja dan dari hasil pengukuran 

kualitas kinerja diharapkan menjadi tolak ukur dari masing-masing manajer 

cabang dalam perencanaan, pengembangan, pengendalian dan lain sebagainya 

dalam menjalankan usaha yang di pimpin tersebut.  

Dengan adanya latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka topik 

yang akan diangkat oleh penulis dalam laporan skripsi ini adalah “Perancangan 

sistem pendukung keputusan kinerja manajer di Aneka Fashion berbasis 

web dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka terdapat beberapa 

permasalahan yang akan dirumuskan oleh penulis dalam proyek ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara mengaplikasikan metode Simple Additive Weighting 

(SAW) dalam perancangan sistem pendukung keputusan dalam 

menentukan tingkat kinerja manajer-manajer cabang di Aneka 

Fashion? 

2. Bagaimana cara merancang sebuah sistem yang efektif dan akurat 

agar dapat membantu pengambilan keputusan dengan baik? 
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1.3 Batasan masalah 

Dalam perancangan aplikasi sistem pendukung keputusan, penulis 

membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Sistem pendukung keputusan ini hanya sebagai alat bantu dalam 

menentukan tingkat kinerja berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah 

ditentukan oleh pihak pengguna yang mencakup prilaku, kerajinan, 

lama kerja, omset. 

2. Sistem pendukung keputusan ini hanya menghitung bobot nilai dari 

sejumlah manajer dari data yang ditentukan oleh pengguna. 

1.4 Tujuan Proyek 

Tujuan tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut :  

1. Menerapkan sistem pendukung keputusan yang akan mendukung 

proses pengambilan keputusan dalam menilai kinerja manajer yang 

ada di Aneka Fashion. 

2. Mengaplikasikan metode Simple Additive Weighting(SAW) dalam 

sistem pendukung keputusan untuk mendapatkan hasil yang akurat. 

1.5 Manfaat Proyek 

Adapun manfaat perancangan sistem pendukung keputusan, penulis dan 

akademisi yaitu: 

1. Membantu mempermudah pihak pimpinan dalam pengambilan 

keputusan dalam mengetahui tingkat kinerja. 

2. Membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada secara efektif, 

efisien. 
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1.6 Sistematika Pembahasan 

Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibuat 

secara singkat: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang ada, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan proyek, manfaat proyek, 

dan sistematika pembahasan dari penyusunan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

berhubungan dengan perancangan sistem pendukung keputusan 

bermetode Simple Additive Weighting. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang tata cara yang akan digunakan oleh penulis 

untuk mendapat informasi dan perencanaan untuk menyelesaikan 

tugas akhir ini yang terdapat alur penelitian, analisis permasalahan, 

dan perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan dijelaskan mengenai langkah yang dipakai dalam 

implementasi sistem yang dirancang dan memuat pembahasan tentang 

hasil. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bagian dari penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran atas keseluruhan sistem yang dirancang.  
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