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ABSTRAKCurrently, hiring employees into consideration
the strategic contract for the owner or the head of the
company. Not always the status of contract employee, an
employee who has complied with the company deserves to be
permanent employees. An employee who has complied with
the company deserves to be permanent employees.
Constraints faced by the leadership is still manual
calculation criteria so that the decision is still subjective.
That requires a decision support system to determine the
status of employees in the assessment of employees based on
existing criteria. One method that can be used in decision
making for the determination of employee contracts into
permanent employees, namely with Simple Additive
weighting method (SAW) where each criteria is weighted to
get the final result. The determination of employee status
using Simple Additive Weight method with reference to the
criteria specified produce a more objective decision.
Keywords: Employee Status, Simple Additive Weight, SAW
INTISARISaat ini, mempekerjakan karyawan kontrak
menjadi pertimbangan yang strategis bagi pemilik atau
pimpinan perusahaan. Tak selamanya karyawan berstatus
kontrak, seorang karyawan
yang telah memenuhi
ketentuan perusahaan layak menjadi karyawan tetap.
Kendala yang dihadapi oleh pimpinan adalah perhitungan
kriteria masih bersifat manual sehingga keputusan yang
diambil masih bersifat subjektif. Untuk itu, dibutuhkan
cara yang tepat untuk menentukan status pengangkatan
karyawan yang dalam penilaiannnya berdasarkan kriteria
yang ada. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam
pengambilan keputusan untuk penentuan karyawan
kontrak menjadi karyawan tetap yaitu dengan metode
Simple Additive Weighting (SAW) dimana setiap kreteria
diberi bobot untuk mendapatkan hasil akhir. Penentuan
status karyawan menggunakan metode Simple Additive
Weight dengan mengacu pada kriteria yang ditentukan
menghasilkan keputusan yang lebih objektif.
Kata Kunci: Status Karyawan, Simple Additive Weight, SAW

PENDAHULUAN
Karyawan merupakan modal yang sangat penting
untuk menentukan kesuksesan suatu perusahaan. Sebagai
modal terpenting, fungsi dan peran karyawan sangat
dipengaruh dengan tujuan untuk memaksimalkan

produktivitas dan efisiensi perusahaan melalui cara kerja
yang efektif. Saat ini, mempekerjakan karyawan kontrak
menjadi pertimbangan yang strategis bagi pemilik atau
pimpinan perusahaan. Tak selamanya seorang karyawan
berstatus kontrak pada perusahan, seorang karyawan
yang telah memenuhi ketentuan
perusahaan layak
menjadi karyawan tetap.
Penilaian kerja karyawan adalah suatu sistem
formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan
mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan
pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk ketidakhadiran
(TamalaSari dan Amalia, 2015).
Selama ini, penentuan karyawan kontrak menjadi
karyawan tetap dilakukan secara bertahap seperti
penyeleksian berkas, tes lisan atau tes tertulis,
wawancara dan lain sebagainya. Cara ini membutuhkan
waktu dan sering terjadi kesalahan dalam hasil akhir dari
penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap.
Kendala yang dihadapi oleh pimpinan adalah kriteria
tersebut belum terukur, karena belum memiliki nilai bobot
dan juga perhitungan masih bersifat manual sehingga
keputusan yang diambil masih bersifat subjektif. Salah satu
metode
yang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan untuk penentuan karyawan kontrak menjadi
karyawan tetap yaitu dengan metode Simple Additive
Weighting (SAW) dimana setiap kreteria diberi bobot
untuk mendapatkan rating dari setiap alternatif.
Penyelesaian masalah menggunakan metode Simple
Additive Weighting (SAW) untuk menjabarkan bobotbobot yang sesuai dengan kriteria yang pantas kenaikan
Jabatan menggunakan
cara
manual
sehingga
membutuhkan banyak waktu untuk menentukan dengan
banyak bobot yang dibutuhkan dalam penentuan
karyawan yang berhak Kenaikan Jabatan sesuai dengan
kemampuan dan bidang masing-masing karyawan
(Silalahi, 2013).
Dari permasalahan yang ada maka tujuan dari
penelitian ini adalah menerapkan metode Simple Additive
Weighting
(SAW) untuk
menentukan
status
pengangkatan karyawan berdasarkan kriteria yang ada.

BAHAN DAN METODE
SUMBER DAYA MANUSIA
Undang-undang RI No. 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan
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bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja
dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Karyawan tetap adalah pelaku aktif dariaktivitas
perusahaan yang mempunyai jaminan atas apa yang
dilakukannya.
Karyawan
kontrak
adalah
karyawan
yang
diperbantukan
untuk
menyelesaikan
pekerjaanpekerjaan rutin perusahaan, dan tidak ada jaminan
kelangsungan masa kerjanya. Dalam kelangsungan masa
kerja karyawan kontrak ditentukan oleh prestasi
kerjanya(Mallu,2015).
Sistem kerja kontrak atau lebih dikenal dengan
sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diatur
dalam Undang-undang RI nomer 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan pasal 50 sampai dengan pasal 66.
Keuntungan menjadi karyawan tetap yaitu penghasilan,
jaminan kesejahteraan dan jenjang karir.
Simple Additive Weighting (SAW)
Merupakan metode penjumlahan terbobot.Konsep
dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot
dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua
kriteria (Kusumadewi, 2006). Metode SAW membutuhkan
proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala
yang dapat diperbandingkan dengan semua rating
alternatif yang ada.Metode SAW mengenal adanya 2 (dua)
atribut yaitu kriteria keuntungan (benefit) dan kriteria
biaya (cost). Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini
adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil
keputusan.
Kelebihan dari metode Simple Additive Weighting
(SAW) adalah :
a. Menentukan nilai bobot untuk setiap atribut,
kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan
yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah
alternatif.
b. Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada
nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah
ditentukan.
Kekurangan dari metode Simple Additive Weighting
(SAW) adalah :
a. Perhitungan
dilakukan
dengan
menggunakan
bilangan crisp.
b. Adanya perbedaan perhitungan normalisasi matriks
sesuai dengan nilai atribut (antara nilai benefit dan
cost).
Langkah Penyelesaian Metode Simple Additive
Weighting (SAW)
1. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan, yaitu Cj.
2. Memberikan nilai setiap alternatif Ai pada setiap
kriteria yang sudah ditentukan, dimana nilai tersebut
diperoleh berdasarkan nilai crips.
3. Menentukan nilai rating kecocokan setiap alternatif
pada setiap kriteria kemudian memodelkannya ke
dalam bilangan fuzzy setelah itu konversikan ke
bilangan crips.
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4.
5.
6.

Menentukan bobot preferensi atau tingkat
kepentingan (W) setiap kriteria.
Membuat matriks keputusan (X) yang dibentuk dari
tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada
setiap kriteria.
Melakukan normalisasi matriks keputusan dengan
cara menghitung nilai rating kinerja ternomalisasi
(rij) dari alternatif Ai pada kriteria Cj.
a

Rij

…………………(1)
b

Dimana :
Rij = Rating kinerja ternormalisasi
Maxij = Nilai maksimum dari setiap baris dan kolom
Minij = Nilai minimum dari setiap baris dan kolom
Xij = Baris dan kolom dari matriks
Keterangan :
a. Kriteria keuntungan apabila nilai memberikan
keuntungan bagi pengambil keputusan, sebaliknya
kriteria biaya apabila menimbulkan biaya bagi
pengambil keputusan.
b. Apabila berupa kriteria keuntungan maka nilai dibagi
dengan nilai dari setiap kolom, sedangkan untuk
kriteria biaya, nilai dari setiap kolom dibagi dengan
nilai.
7. Hasil dari nilai rating kinerja ternomalisasi (rij)
membentuk matrik ternormalisasi (R) .
8. Hasil akhir nilai preferensi (Vi) diperoleh dari
penjumlahan dari perkalian elemen kerja matrik
teromalisasi dengan bobot preferensi (W) yang
bersesuaian elemen kolom matrik (W).
…….(2)

Hasil perhitungan nilai Vi yang lebih besar
mengindikasikan bahwa alternatif Ai merupakan alternatif
terbaik (Kusumadewi, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penentuan status pengangkatan karyawan pada
perusahaan berdasarkan beberapa akan dijabarkan
menggunakan metode Simple Additive Weighting(SAW).
Seorang karyawan akan diangkat tetap jika memenuhi
kriteria lebih dari 85%.
Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam
pengambilan keputusan
Status karyawan ditentukan berdasarkan kriteria yaitu:
Tabel 1. Jenis Kriteria
Kriteria
Jenis
Masa kerja
Benefit
Kedisplinan
Benefit
Sikap
Benefit
Kerja sama
Benefit
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Kerapihan
Benefit
Loyalitas
Benefit
Kriteria
Jenis
Keterampilan
Benefit
Tanggung Jawab
Benefit
Prestasi Kerja
Benefit
Pendidikan
Benefit
Sumber(Data Olahan,2016)
Memberikan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria
yang sudah ditentukan, dimana nilai tersebut
diperoleh berdasarkan nilai crips
a. Masa Kerja
Pada kriteria ini dilihat seberapa lama karyawan
tersebut bekerja pada perusahaan.
Tabel 2. Kriteria Masa Kerja
Kriteria
Range
Bobot
Masa Kerja
3-4 periode
0,25
5-6 periode
0,5
7-8 periode
0,75
9-10 periode
1
Sumber(Data Olahan,2016)
b.

Kedisiplinan
Pada kriteria ini dilihat dari kedisiplinan seorang
karyawan dalam absensi selama 1 periode(enam bulan).
Tabel 3. Kriteria Kedisipilnan
Kriteria
Range
Bobot
Kedisiplinan Terlambat(>3)
0,25
Tidak hadir dan
0,5
Terlambat(Msg<3)
Hadir terus dan Terlambat(>3)
0,75
Hadir terus dan Terlambat(<dari
1
3)
Sumber(Data Olahan,2016)
c.

Sikap
Pada kriteria ini dilihat dari sikap seorang karyawan
terhadap sesama karyawan dan sikap terhadap atasan.
Tabel 4. Kriteria Sikap
Kriteria
Range
Bobot
Sikap
Kurang Sopan
0,25
Cukup sopan
0,5
Sopan
0,75
Sangat Sopan
1
Sumber(Data Olahan,2016)
d.

Kerja sama
Pada kriteria ini dilihat dari kerja samaseorang
karyawan terhadap sesama karyawan.
Tabel 5. Kriteria Kerja sama
Kriteria
Range
Bobot
Kerja sama
Kurang kerja Sama
0,25
Cukup kerja Sama
0,5
Kerja Sama
0,75
Sangat bisa dikerja sama
1
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e.

Kerapihan
Pada kriteria ini dilihat dari kerapihan seorang
karyawan dalam penampilan.
Tabel 6. Kriteria Kerapihan
Kriteria
Range
Bobot
Kerapihan
Kurang rapi
0,25
Cukup rapi
0,5
rapi
0,75
Sangat rapi
1
Sumber(Data Olahan,2016)
f.

Loyalitas
Pada kriteria ini dilihat dari loyalitas seorang
karyawan terhadap perusahaan.
Tabel 7. Kriteria Loyalitas
Kriteria
Range
Bobot
Loyalitas
Kurang Loyalitas
0,25
Cukup Loyalitas
0,5
Loyalitas
0,75
Sangat Loyalitas
1
Sumber(Data Olahan,2016)
g.

Keterampilan
Pada kriteria ini dilihat dari keterampilan seorang
karyawan dalam bekerja.
Tabel 8. Kriteria Keterampilan
Kriteria
Range
Bobot
Keterampilan
Kurang terampil
0,25
Cukup terampil
0,5
terampil
0,75
Sangat terampil
1
Sumber(Data Olahan,2016)
h.

Tanggung Jawab
Pada kriteria ini dilihat dari tanggung jawab seorang
karyawan dalam bekerja.
Tabel 9. Kriteria Tanggung Jawab
Kriteria
Range
Bobot
Inisiatif
Kurang Tanggung Jawab
0,25
Cukup Tanggung Jawab
0,5
Tanggung Jawab
0,75
Sangat Tanggung Jawab
1
Sumber(Data Olahan,2016)
i.
Prestasi Kerja
Pada kriteria ini dilihat dari prestasi kerja seorang
karyawan yang telah dihasilkan selama dua periode
Tabel 10. Kriteria prestasi kerja
Kriteria
Range
Bobot
Prestasi Kerja
1
0,25
2-3
0,5
4-5
0,75
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>5
Sumber(Data Olahan,2016)
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Sumber(Data Olahan,2016)

1

Menentukan nilai rating kecocokan
Setiap
alternatifpada
setiap
kriteria
kemudianmemodelkannya kedalam bilangan fuzzy setelah
itu konversikan kebilangan crips.

j.
Pendidikan
Pada kriteria ini dilihat dari tingkat pendidikan seorang
karyawan.
Tabel 11. Pendidikan
Kriteria
Range
Bobot
Pendidikan
SMA
0,25
D3
0,5
S1
0,75
S2
1

Tabel 12. Rating Kecocokan
KARYAWAN

MASA
KERJA

KEDISIPLINA
N

PRIMADHINI
0
0,5
KAMAL
0,25
1
ADDIN
PAMUNGKAS
0
0,75
TRI
M.JATI
0,5
0,75
KHAYLA
0,5
1
ALMIRA
Sumber(Data Olahan,2016)

KERAPIHAN

LOYALITA
S

KETERAMPIL
AN

TANGGUNG
JAWAB

PREST
ASI
KERJA

PENDI
DIKAN

0,75
0,5

1
0,5

1
0,75

0,75
0,5

0,75
0,75

1
1

0,5
0,75

1

1

0,75

0,75

0,5

1

0,75

0,5

1
0,75

0,75
1

0,75
0,75

1
0,75

0,75
1

0,75
0,75

0,75
0,75

1
1

SIKAP

KERJA
SAMA

0,5
0,75

Hasil dari nilai rating kinerja ternomalisasi (rij)
membentuk matrik ternormalisasi (R) .

Menentukan bobot preferensi
W =(0,05 0,2 0,05 1 0,05 0,15 0,05 0,05 0,2 0,1_)
Membuat matriks keputusan (X)

Melakukan normalisasi matriks keputusan
Dikarena jenis kriteria merupakan benefit,
normalisasi menggunakan rumus :
rij =
xij
Max xij
r11 =
0
=0 =0
Max(0,0.25,0,0.5,0) 0.5
r21 =
0.5
=0.5 = 0.5
Max(0.5,1,0.75,0.75,1) 1
R31 =
0.5
=0.5 = 0.5
Max(0.5,0.75,1,1,0.75)
1
R41 =
0.75
=0.75 = 0.75
Max(0.75,0.5,1,0.75,1 )
1
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maka

Hasil akhir nilai preferensi (Vi)
Diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen kerja
matrik ternomalisasi dengan bobot preferensi
Vi = (Rij * w1) + (Rij * w2) + (Rij * wn)
V1=0.73
V2=0.79
V3=0.73
V4=0.84
V5=0.88
Dari hasil akhir menyatakan hanya ada satu
karyawan yang memenuhi kriteria lebih dari 85% yaitu
dengan nama Khayla Almira dengan nilai 88%, maka
karyawan tersebut layak menjadi karyawan tetap.
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KESIMPULAN
1.

2.

3.

Penentuan karyawan kontrak menjadi karyawan
tetap dilakukan
secara
bertahap
seperti
penyeleksian berkas, tes lisan atau tes tertulis,
wawancara dan lain sebagainya. Cara ini
membutuhkan waktu dan sering terjadi kesalahan
dalam hasil akhir dari penentuan karyawan kontrak
menjadi karyawan tetap.
Metode yang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan untuk penentuan karyawan kontrak
menjadi karyawan tetap yaitu dengan metode Simple
Additive Weighting (SAW) dimana setiap kreteria
diberi bobot untuk mendapatkan rating dari setiap
alternatif.
Dari pengujian yang dilakukan, metode Simple
Additive
Weighting
(SAW) dapat membantu
pemegang keputusan dalam menentukan status
pengangkatan karyawan.
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