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ABSTRACT—Often Manager HRD (Human Resource
Department) have difficulties in assessing the selection of
candidates objectively. The recruitment process requiring an
objective assessment which takes considerable time, cost and
labor is not small. Decision support systems can be used as a
tool to make alternative decisions that can be used by
decision makers. One method of decision support systems
that can be used to generate the ranking calculation judging
is by using SAW (Simple Additive weighting). The results of
the calculation method suitable to solve problems SAW
calculation recruitment test results..
Keywords: Recruitment, Rank, Rate Calculation, Decision
Support System, SAW
INTISARI—Sering Manajer HRD (Human Resource
Department) mengalami kesulitan dalam menilai
pemilihan calon obyektif. Proses rekrutmen yang
membutuhkan penilaian obyektif yang membutuhkan
cukup waktu, biaya dan tenaga kerja yang tidak sedikit.
sistem pendukung keputusan dapat digunakan sebagai alat
untuk membuat keputusan alternatif yang dapat
digunakan oleh pengambil keputusan. Salah satu metode
sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk
menghasilkan perhitungan menilai peringkat adalah
dengan menggunakan SAW (Simple Additive Weighting).
Hasil perhitungan metode yang cocok untuk memecahkan
masalah SAW hasil tes perhitungan perekrutan.
Kata kunci: Rekrutmen, Rank, Perhitungan Rank, Sistem
Pendukung Keputusan, SAW

PENDAHULUAN
PT. eBdesk Teknologi merupakan perusahaan
yang bergerak di bidang informasi teknologi. Seiring
dengan perkembangannya PT. eBdesk Teknologi
membutuhkan tenaga kerja dengan Sumber Daya Manusia
(SDM) berkualitas. Sumber daya manusia menurut Gomes
(2000:11) adalah "salah satu sumber daya yang ada dalam
organisasi, meliputi semua orang yang melakukan
aktivitas". SDM yang berkualitas diperoleh melaui proses
perekrutan dan pengelolaan manajemen perusahaan yang
tepat. Menurut Handoko (2011:85) bahwa proses seleksi
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adalah "serangkaian langkah kegiatan yang digunakan
untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak".
Keputusan yang diambil ini diharapkan sesuai dengan
standar nilai dari tiap-tiap jabatan yang sudah ditentukan
oleh manager Human Resource Departement (HRD).
Tantangan divisi HRD dalam hal ini adalah bagaimana cara
mengambil keputusan dengan cepat dan tepat dalam
menyeleksi kandidat. Seringkali manager HRD kesulitan
dalam melakukan penilaian seleksi calon karyawan secara
objektif. Proses rekrutmen bertujuan untuk mendapatkan
orang yang tepat untuk suatu jabatan tertentu, sehingga
membutuhkan penilaian yang objektif yang memakan
waktu yang cukup lama, biaya serta tenaga yang tidak
sedikit. Sistem penunjang keputusan saat ini dapat
digunakan sebagai alat bantu untuk membuat alternatif
keputusan yang dapat digunakan oleh pengambil
keputusan. Dalam sistem penunjang keputusan terdapat
berbagai macam metode. Salah satu metode sistem
penunjang keputusan yaitu metode Simple Additive
Weighting (SAW). Metode SAW diperoleh dengan
menambahkan kontribusi dari setiap atribut (Kahraman
dkk, 2008). Keuntungan dari metode ini adalah urutan
relatif dari besarnya nilai standard tetap sama (Afshari
dkk, 2010).
Sistem penunjang keputusan dengan metode SAW
mampu melakukan perankingan hasil penjurusan
berdasarkan perhitungan total perhitungan nilai kriteria
serta juga mampu memproses pembagian kelas jurusan
sesuai kuota yang disediakan sekolah (Pratiwi dkk, 2016).
Dalam jurnal tersebut SAW telah terbukti dapat melakukan
perankingan yang menghasilkan data yang benar. Sistem
penunjang keputusan dengan metode SAW memberikan
kemudahan bagi panitia seleksi penerima beasiswa dalam
mengolah data calon penerima beasiswa pada SDN
Wonoyoso (Radhitya dkk, 2016). Sistem pendukung
keputusan penerimaan karyawan dengan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) bahwa sistem
pendukung keputusan yang dibangun dapat memberikan
rekomendasi kepada manager HRD dalam pengambilan
keputusan layak atau tidaknya calon karyawan
berdasarkan hasil nilai yang objektif pada penilaian
rekrutmen. Sistem yang diusulkan ini berupa sistem
penunjang keputusan terkomputerisasi berbasis web
dalam jaringan internet.
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Sistem rekrutmen yang saat ini berjalan dirasa kurang
eesien karena
1. Manager HRD kesulitan melakukan penilaian yang
objektif dengan waktu yang singkat.
2.
Penilain berupa perhitungan manual sehingga
menyulitkan manager HRD dalam menghasilkan nilai
hasil seleksi calon karyawan.
3. Tidak adanya laporan otomatis seleksi calon
karyawan.

BAHAN DAN METODE
Dalam penyusunan penelitian ini, teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam mencari dan
mengumpulkan data serta mengolah informasi yang
diperlukan menggunakan beberapa metode. Metode yang
digunakan adalah sebagai berikut:
Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan suatu cara
yang dilakukan untuk memperoleh berbagai data dan
informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan
dibahas dan sasaran yang akan dicapai.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian pada PT. eBdesk Teknologi adalah sebagai
berikut :
1. Observasi
Pada tahap ini penulis mengamati secara langsung
proses pemilihan pegawai baru di PT. eBdesk Teknologi
khususnnya di bagian HRD.
2. Wawancara
Penulis melakukan wawancara dengan staf dan
Manager HRD mengenai jalannya proses penerimaan
pegawai sampai dengan pembuatan laporan dan sejauh
mana masalah masalah yang dihadapi.
3. Studi Pustaka
Penulis mempelajari buku-buku sumber yang
berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Studi
pustaka ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahanbahan yang sifatnya teoritis dan dijadikan sebagai bahan
dasar pemikiran dan perbandingan dengan hal-hal yang
sifatnya praktis dalam pelaksanaan penelitian ini.
Model Pengembangan Sistem
Supaya hasil penelitian sistem ini bisa memberikan
gambaran yang cukup jelas maka dilakukan tahap-tahap
analisa penelitian yang mencakup, diantaranya:
1. Analisa Kebutuhan Sistem
Merupakan tahap awal yaitu melakukan proses
identifikasi masalah, usulan pemecahan masalah dan
analisis kebutuhan sistem yang difokuskan untuk
penelitian.
2. Desain
Analisa kebutuhan sistem yang dipaka menggunakan
metode UML (Unified Modeling Language) dibuat dengan
diagram use case, diagram activity, diagram squensial dan
diagram class. Proses ini digunakan untuk mengubah
kebutuhan kebutuhan diatas menjadi representasi ke
dalam
bentuk
visual.
Desain
harus
dapat
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mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan
pada tahap sebelumnya.
3. Code Generation
Tahap pengkodean yaitu melakukan penerapan
hasil rancangan kedalam bahasa pemrograman PHP
dengan basis data MySQL.
4. Testing
Proses pengujian akan menggunakan blackbox
testing dimana akan diuji permodul apakan sudah
berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan .

HASIL DAN PEMBAHASAN
PT. eBdesk Teknologi adalah salah satu perusahaan
yang bergerak di bidang teknologi informasi. Seiring
dengan perkembangannya PT. eBdesk Teknologi
membutuhkan tenaga kerja dengan Sumber Daya
Manusia (SDM) berkualitas. Seringkali manager HRD
kesulitan dalam melakukan penilain seleksi calon
karyawan secara objektif.
Analisa Sistem
Untuk memenuhi kebutuhan perhitungan penilaian
berikut ini spesifikasi kebutuhan (system requirement) dari
sistem penunjang keputusan penerimaan pegawai :
A.1. HR dapat mengelola data setiap kriteria lowongan
pekerjaan dan bobot penilaian dari setiap kriteria
pekerjaan.
A.2. HR dapat mengelola data kebutuhan lowongan
pekerjaan.
A.3. HR dapat mengelola data peserta.
A.4. HR dapat mengelola data penilaian peserta.
A.5. HR dapat memonitor dan mencetak hasil perhitungan.
Berikut merupakan gambaran use case diagram
yang akan dibuat pada aplikasi sistem penunjang
keputusan penerimaan pegawai.

Sumber: Hasil desain(2016)
Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Penunjang Keputusan
Penerimaan Pegawai
Deskripsi Use Case Diagram sistem penunjang
keputusan penerimaan pegawai :
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Tabel 1. Deskripsi Use Case Diagram Kriteria Lowongan
Pekerjaan Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan
Pegawai
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Use Case Name

Peserta

Requirement

User telah login, terdapat data master
pendidikan

Goal

HR dapat mengelola data peserta

Pre-conditions

HR telah menginputkan data master
pendidikan

Post-condtions

Data peserta dapat diperbarui

Use Case Name

Kriteria Lowongan Pekerjaan

Requirement

User telah login, Terdapat data penilaian
kategori

Goal

HR dapat mengelola kriteria pekerjaan

Pre-conditions

HR telah menginputkan data master penilaian
kategori

Post-condtions

Data kriteria pekerjaan diperbarui

Failed end
condition

1. Isian data yang bersifat mandatory tidak
tidak lengkap
2. Tidak dapat menghapus data jika sudah
digunakan
pada
transaksi
kebutuhan
lowongan pekerjaan

Primary Actors

HR

Main Flow / Basic Path

1. HR menginputkan data peserta

Primary Actors

HR

Main Flow /
Basic Path

1. HR menginputkan data pekerjaan
2. HR memilih action penilaian
3. HR menginputkan bobot penilaian

Alternate Flow / Invarian 1A. HR memperbarui data peserta
A

Alternate Flow /
Invarian A

2A. HR memperbarui data pekerjaan
4A. HR memilih action penilaian
3A. HR memperbarui data bobot penilaian

Invarian B

1B. HR menghapus data pekerjaan
2B. HR memilih action penilaian
3B. HR menghapus data bobot penilaian

Sumber: Hasil desain(2016)
Pre-conditions
Tabel 2. Deskripsi Use Case Diagram Kebutuhan
Lowongan Pekerjaan Sistem Penunjang Keputusan
Penerimaan Pegawai

Failed end condition

Invarian B

1. Isian data yang bersifat mandatory
tidak lengkap
2. Tidak dapat menghapus data peserta
jika data peserta sudah masuk ke
rombongan tes

1B. HR menghapus data peserta

Sumber: Hasil desain(2016)
Tabel 4. Deskripsi Use Case Diagram Penilaian Sistem
Penunjang Keputusan Penerimaan Pegawai
Use Case Name
Penilaian
Requirement

User telah login, A2, A3

Goal

HR dapat mengelola data penilaian
HR telah menginputkan data
rombongan tes

Post-condtions

Data penilaian dapat diperbarui

Use Case Name

Kebutuhan Lowongan Pekerjaan

Requirement

User telah login, Terdapat data penilaian
kategori, A1

Goal

HR dapat mengelola lowongan pekerjaan

Pre-conditions

HR telah menginputkan data kriteria pekerjaan

Failed end condition 1. Isian data yang bersifat mandatory
tidak lengkap
2. Tidak dapat memasukan atau
memperbarui data penilaian jika
status tes penerimaan pegawai
sudah selesai

Post-condtions

Data lowongan pekerjaan diperbarui

Primary Actors

Failed end
condition

1. Isian data yang bersifat mandatory tidak lengkap
2. Tidak dapat menghapus data jika status tes
lowongan pekerjaan sedang dalam penilaian
atau selesai

Primary Actors

HR

Main Flow /
Basic Path

1. HR menginputkan data lowongan pekerjaan

Alternate Flow /
Invarian A

1A. HR memperbarui data lowongan pekerjaan

Invarian B

1B. HR menghapus data lowongan pekerjaan

HR

Main Flow / Basic Path 1A. HR menginputkan data
penilaian
Alternate Flow /
2A. HR memperbarui data
Invarian A
penilaian
Sumber: Hasil desain(2016)

Sumber: Hasil desain(2016)

Tabel 3. Deskripsi Use Case Diagram Peserta Sistem
Penunjang Keputusan Penerimaan Pegawai

Tabel 5. Deskripsi Use Case Diagram Perhitungan
Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Pegawai
Use Case Name
Perhitungan
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Requirement

User telah login, A4

Goal

HR mendapatkan rekomendasi
calon pegawai

Pre-conditions

HR telah menginputkan data
penilaian

Post-condtions

Sistem menghasilkan
perhitungan penilaian

Failed end condition

1.

User tidak mendapatkan
rekomendasi calon pegawai
karena status kelompok tes
tidak dalam proses tes atau
tidak dalam status selesai

Primary Actors

HR

Main Flow / Basic Path

1. User memilih kelompok tes
2. Sistem menampilkan data
hasil perhitungan
3. User memilih cetak hasil
perhitungan
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……
………………………………...(1)

Keterangan:
= rating kinerja ternomalisasi
= Rating kinerja dari alternatif Ai pada atribut
Cj
Dikatakan atribut keuntungan apabila atribut
banyak memberikan keuntungan bagi pengambil
keputusan, sedangkan atribut biaya merupakan atribut
yang banyak memberikan pengeluaran jika nilainya sema
kin besar bagi pengambil keputusan (Jaya, 2012).
……………………………………(2)

Sumber: Hasil desain(2016)

Keterangan:
= nilai preferensi untuk setiap alternatif
= nilai bobot dari setiap kriteria
Nilai
yang
lebih
besar
mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih
A. Halaman Login

ERD dibuat dengan tujuan memperjelas hubungan antar
entitas. Berikut gambar dari ERD
Sumber: Hasil desain(2016)
Gambar 2. Entity Relationship Diagram
1.1. Implementasi
Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering
juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot.
Konsep dasar metode SAW adalah mencari
penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap
alternatif pada semua atribut. Metode SAW
membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan
(X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan
dengan semua rating alternatif yang ada
(Kusumadewi, 2006:74).
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Sumber: Hasil desain(2016)
Gambar 3. Halaman Login
Halaman Login digunakan untuk menjamin
keamanan aplikasi yang tidak bisa diakses oleh semua
orang.
Semua menu yang dapat digunakan didalam
sistem harus melalui proses login terlebih dahulu. Untuk
masuk kedalam siste user menginputkan username dan
password yang benar lalu klik tombol Log In.

B.

Halaman Lihat Data Master Penilaian Kategori
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Sumber: Hasil desain(2016)
Gambar 4. Halaman Lihat Data Master Penilaian Kategori
Halaman Penilaian Kategori digunakan melihat
data-data master penilaian serta kategori cost atau benefit
pada setiap penilaian. Setelah user masuk kedalam sistem
klik menu klik menu Master lalu klik menu Penilaian
Kategori.
C.

Halaman Input Penilaian Peserta

Sumber: Hasil desain(2016)
Gambar 5. Halaman Input Penilaian
Halaman Input Penilaian digunakan untuk
menginputkan data hasil tes dari setiap peserta. Halaman
input penilaian dapat diakses apabil user masuk kedalam
sistem, telah menginputkan data rombongan rekrutmen
dan peserta. Untuk masuk kedalam halaman Input
Penialaian klik menu Transaksi lalu klik menu Rombongan
Rekrutmen, pada kolom Action klik tombol Penilaian, lalu
klik peserta yang akan diberi penilaian.

D.
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Sumber: Hasil desain(2016)
Gambar 6. Halaman Hasil Perhitungan
Halaman Perhitungan digunakan melihat data
hasil tes. Terdapat tiga tabel pada halaman penilaian yaitu
tabel penilaian, tabel normalisasi dan tabel rangkings.
Tabel penilaian merupakan data yang belum
diolah dari hasil input penilaian terdapat row kategori
yang berisi penilaian bersifat cost atau benefit, serta
pembagi jika kategori berisi benefit maka nilai pembagi
yang tampil adalah nilai terbesar, jik kategori berisi cost
maka nilai pembagi yang tampil merupakan nilai terkecil.
Tabel normalisasi berisi data yang sudah diolah
menggunakan perhitungan SAW. Kolom bobot berisi data
bobot per kategori penilaian. Data nilai normalisasi peserta
merupakan hasil perhitungan. Jika kategori penialaian
benefit nilai peserta dibagi dengan nilai pembagi lalu
dikalikan bobot. Jika kategori penilaian cost pembagi dibagi
dengan nilai peserta lalu dikalikan bobot.
Tabel rangking berisi data hasil urutan
perhitungan dari total yang terbesar ke terkecil. Tabel
rangkings merupakan hasil rekomendasi dari sistem
penunjang keputusan penerimaan pegawai.

KESIMPULAN
Aplikasi sistem penunjang keputusan yang dibangun
dapat membantu mempermudah HR dalam pengelolaan
data penerimaan pegawai karena pengelolan data yang
lebih praktis dibanding melalui file excel yang terpisah
pisah pada setiap penerimaan pegawai.
Hasil perhitungan metode SAW cocok untuk
menyelesaikan permasalah perhitungan hasil tes
penerimaan pegawai karena hasil rangking
yang
didapatkan sesuai dengan sistem yang berjalan
sebelumnya.

Halaman Perhitungan
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Aplikasi sistem penunjang keputusan yang dibangun
dapat membantu menghasilkan laporan hasil tes
penerimawaan seleksi calon karyawan secara otomatis.
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