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RINGKASAN 

 
Sumber daya manusia merupakan kunci kelangsungan perusahaan dalam 

menghadapi persaingan bebas. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang 
semakin canggih, mengakibatkan terjadinya kekhawatiran karyawan akan adanya 
pemutusan hubungan kerja sehingga menimbulkan persaingan antar karyawan 
untuk menjadi yang terbaik dan juga persaingan dalam merebutkan jabatan 
kosong atau yang biasa disebut sebagai promosi. PT.Inti Luhur Fuja Abadi 
(ILUFA) merupakan salah satu industri manufaktur yang memiliki  jumlah tenaga 
kerja cukup banyak sehingga diperlukan adanya proses penilaian kinerja 
karyawan dengan prosedur yang baku dalam menetapkan persyaratan bagi 
seorang karyawan untuk mendapatkan promosi. Namun selama ini dalam 
melakukan promosi karyawan, PT.ILUFA masih mengalami hambatan yaitu 
belum adanya kesesuaian antara karyawan yang dipromosikan dengan beban kerja 
jabatan yang baru . 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem 
pendukung keputusan yang terkomputerisasi yang mampu mengurangi 
subyektifitas dalam pengambilan keputusan sehingga diharapkan karyawan yang 
dipromosikan mempunyai kemampuan sesuai dengan beban kerja jabatan yang 
baru. Tujuan penelitian ini adalah menentukan derajat kepentingan (bobot) dari 
masing-masing kriteria penilaian kinerja karyawan dan merancang sistem 
pendukung keputusan pada promosi karyawan di PT.ILUFA untuk mengisi 
jabatan kosong yang sistematis dan mudah digunakan. 

Sistem pendukung keputusan promosi karyawan yang dibangun 
menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan 5 kriteria 
penilaian kinerja sebagai syarat promosi. Hasil perhitungan bobot kriteria 
penilaian kinerja adalah prestasi kerja (0.424), tanggung jawab (0.230), 
pendidikan (0.167), keahlian teknikal (0.106) dan disiplin (0.073). Sistem 
memiliki tiga komponen penting yaitu manajemen basis data yang berupa 6 buah 
database (database departemen, jabatan, pendidikan, karyawan, nilai dan kriteria), 
manajemen basis model yang melibatkan model taktis dan matematis, serta 
subsistem dialog yang mempunyai 7 menu utama dengan 18 halaman interaksi. 
 
 
 
 
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Promosi Karyawan, Analytical 

Hierarchy Process (AHP) 
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SUMMARY 

 
Human resource is a key element of the existence of company in facing 

free competition. As the technology is becoming so sophisticated, it emerges 
worry on employees about the dismissal. Thus, it emerges the competition 
between employees to be the best among others that leads to the competition to 
get the position. This competition is usually called as promotion. PT. Inti Luhur 
Fuja Abadi (ILUFA) is one of manufacture companies that has many employees. 
This makes this company needs such kind of standard performance measurement 
process to determine which employee is sound to get the promotion. In fact, the 
company still gets difficulties in doing promotion of its employees. Furthermore, 
there has not been compatibility of the promoted employee and the job that is 
intending to be given in the next position. 

To solve this problem, it is needed a computerized-decision support 
system that can reduce the subjectivity in making decision so that the promoted 
employee is able to accomplish the next task given in the new position. This study 
aims to know the interest degree of each criterion of employee’s performance 
measurement and design the decision support system in employee promotion in 
PT. ILUFA to occupy the vacuum position easily and systematically. 

The decision support system in doing employee’s promotion that was 
established was supported by Analytical Hierarchy Process (AHP) method with 5 
performance measurement criteria as the promotion requirement. The system 
making used Oracle as database and Borland Delphi 7 as the tool. The result of 
the integrity of performance measurement criteria showed performance 
advancement (0.424), responsibility (0.230), education (0.167), technical skill 
(0.106) and discipline (0.073). System has three important components, that are 
data base management in the form of 6 databases (department, position, 
education, employee, value, and criterion databases), model-based management 
that involves tactical and mathematical models, and dialogue subsystem that has 7 
main menu with 18 interaction pages. 
 
 
 
 
Key Word : Decision Support System, Employee Promotion, Analytical 

Hierarchy Process (AHP) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan elemen penting bagi perusahaan karena 

merupakan suatu kunci kelangsungan dari perusahaan dalam menghadapi 

persaingan bebas. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih 

maka menimbulkan kekhawatiran karyawan akan adanya pemutusan hubungan 

kerja yang sering dilakukan dengan alasan kinerja karyawan yang kurang optimal 

sehingga kurang membantu pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Dari 

kenyataan tersebut maka menimbulkan sebuah persaingan ketat antar karyawan 

untuk menjadi yang terbaik agar dia tetap dibutuhkan oleh perusahaan, terlebih 

lagi persaingan dalam merebutkan jabatan kosong atau yang biasa disebut sebagai 

program promosi. Persaingan tersebut nantinya akan menimbulkan sebuah 

permasalahn baru yaitu bagaimana perusahaan mampu memilih karyawan yang 

tepat untuk dipromosikan sehingga dapat mendukung perkembangan perusahaan. 

Promosi merupakan penempatan tenaga kerja yang ada ke jabatan yang 

tingkatan manajemennya lebih tinggi, apakah di bagian atau departemen yang 

berbeda maupun di bagian atau departemen yang sama (Sule, 2005). Menurut 

Meadows (2006), kandidat karyawan untuk promosi harus didasarkan atas 

kualifikasi dan riwayat pekerjaan karyawan. Kandidat yang mengikuti promosi 

harus melalui proses aplikasi yang sama dengan kandidat yang berasal dari luar 

perusahaan.  



PT.Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) merupakan salah satu industri 

manufaktur yang bergerak dalam bidang pembekuan ikan laut dengan pangsa 

pasar ekspor. Perusahaan ini memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 173 

karyawan sehingga diperlukan adanya proses penilaian kinerja karyawan dengan 

prosedur yang baku dalam menetapkan persyaratan bagi seorang karyawan untuk 

mendapatkan promosi pada perusahaan tersebut. Selama ini dalam melakukan 

promosi karyawan, PT.ILUFA masih mengalami hambatan yaitu belum adanya 

kesesuaian antara karakteristik karyawan yang dipromosikan dengan beban kerja 

jabatan baru yaitu sebagai pengawas yang bertugas untuk mengawasi kinerja 

karyawan dan jalanya tiap proses pada masing-masing departemen (produksi 

maupun quality control), serta bertanggung jawab atas kelancaran tiap proses 

dalam hal efisiensi dan ketepatan waktu. Ketidaksesuaian tersebut ternyata 

mampu menimbulkan adanya penurunan kualitas kerja yang nantinya dapat 

menurunkan kualitas produk akhir yang dihasilkan. Oleh karena itu dibutuhkan 

sebuah variabel penilaian kinerja yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai 

karyawan biasa dan pengawas sehingga terdapat sebuah keterikatan antara 

karakteristik karyawan dengan tugas atau tanggung jawab jabatan yang ada. 

Penilaian kinerja karyawan merupakan proses penting dalam promosi yang 

nantinya sangat mempengaruhi pada pengambilan keputusan siapa yang akan 

menempati jabatan kosong tersebut. Penilaian karyawan yang akan dipromosikan 

harus sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun, 

pada kenyataannya terkadang perusahaan masih melakukan kesalahan dengan 

memilih karyawan yang ternyata belum sesuai dengan beban kerja pada jabatan 

yang ditawarkan. Kesalahan tersebut terjadi karena adanya penilaian subyektifitas 



atau penilaian yang hanya melihat pada kriteria pertama dalam persyaratan 

promosi tanpa melihat kelebihan karyawan pada kriteria-kriteria selanjutnya. 

Penilaian kinerja tersebut akan lebih baik apabila didasarkan atas kompetensi 

karyawannya. Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 

(10) menjelaskan bahwa kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

Penilaian kinerja yang selama ini dilakukan di PT.Inti Luhur Fuja Abadi 

merupakan penilaian yang subyektif tanpa adanya variabel-variabel penilaian dan 

cara penilaian yang baku. Solusi yang dapat digunakan dalam proses penilaian 

kinerja yang nantinya berujung pada pengambilan keputusan adalah dengan 

mendaftar kriteria-kriteria yang penting dalam menilai kemampuan karyawan 

kemudian menentukan pendekatan metode penilaian yang obyektif sehingga dapat 

mengurangi subyektifitas penilaian. Metode penilaian yang dapat digunakan 

sebagai pendekatan penilaian yang obyektif adalah dengan menggunakan metode 

penilaian Rating Scale skala likert sebagai penilaian tahap awal.  

Proses pengambilan keputusan promosi karyawan akan lebih cepat dan 

akurat jika dibantu oleh sebuah sistem pendukung keputusan yang 

terkomputerisasi. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem yang 

menyediakan sarana yang memungkinkan para manajer untuk mengembangkan 

informasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keputusan yang akan dibuat 

(Parker dalam Kumorotomo dan Subando, 2004). Sistem pendukung keputusan 

yang akan dirancang ditunjang oleh metode analisis penunjang keputusan yaitu 



Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk menghitung derajat 

kepentingan kriteria-kriteria penilaian kinerja karyawan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Belum adanya kesesuaian antara karakteristik karyawan yang 

dipromosikan dengan beban kerja jabatan baru yaitu sebagai pengawas 

menimbulkan adanya penurunan kualitas kerja dan kualitas produk akhir. Oleh 

karena itu dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan yang didukung oleh 

sebuah penilaian kinerja yang obyektif sehingga diharapkan karyawan yang 

dipromosikan mempunyai kemampuan sesuai dengan persyaratan jabatan yang 

ditawarkan. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang 

SPK pada proses promosi karyawan untuk mengisi jabatan yang kosong. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menentukan derajat kepentingan (bobot) dari masing-masing kriteria 

penilaian kinerja karyawan. 

2. Merancang sistem pendukung keputusan pada proses promosi karyawan 

untuk mengisi jabatan kosong yang sistematis dan mudah digunakan. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil rancangan sistem pendukung keputusan ini dapat digunakan oleh 

perusahaan dalam memperoleh masukan dan melandasi pengambilan keputusan 

untuk melakukan promosi karyawan. 



II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Sistem merupakan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang 

membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan (Sutedjo, 2002). 

Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah 

penting dan harus mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak 

lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen pembentuk organisasi disini 

bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang 

mungkin bersifat abstrak atau konseptual (Kumorotomo dan Subando, 2004). 

Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah input 

(semua elemen yang masuk ke sistem), proses (proses transformasi elemen-

elemen dari input menjadi output) dan output (produk jadi atau hasil dari suatu 

proses di sistem). Disamping itu, suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari 

lingkungan sekitarnya, maka umpan balik (feedback) dapat berasal dari output dan 

juga berasal dari lingkungan sistem yang dimaksud. Feedback adalah aliran 

informasi dari komponen output ke pengambil keputusan yang memperhitungkan 

output atau kinerja sistem (Subakti, 2002). 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu 

(Anonymous, 2006), yaitu : 

1. Komponen-komponen; komponen sistem atau elemen sistem dapat berupa 

elemen-elemen yang lebih kecil (subsistem) atau elemen-elemen yang lebih 

besar (supra sistem). 



2. Batas sistem; merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas suatu 

sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.  

3. Lingkungan luar sistem; adalah apapun di luar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut 

4. Penghubung; merupakan media perantara antar subsistem. Melalui 

penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu 

subsistem ke subsistem lainnya.  

5. Masukan; adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat 

berupa maintenance input dan sinyal input.  

6. Keluaran; adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan.  

7. Pengolah; suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau sistem 

itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan 

menjadi keluaran.  

8. Sasaran atau tujuan; suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. 

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan 

sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. 

 

2.2 Pengambilan Keputusan 

Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam 

memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif, atau 

untuk memanfaatkan kesempatan (Dwiantoro, 2007). Pengambilan keputusan 



merupakan fungsi utama dari seorang manajer dalam suatu organisasi 

(perusahaan), menurut Koonyz dan Weinrich (1990) dalam Nimran (2004), 

pengambilan keputusan “is defined as selection of a course of action from among 

alternatifs” (didefinisikan sebagai penataan pilihan langkah atau tindakan dari 

sejumlah alternatif). 

2.2.1 Proses Pengambilan Keputusan 

Suatu cara yang wajar untuk menentukan baik atau buruknya suatu 

keputusan adalah apakah keputusan tersebut akan membawa seseorang pada 

peningkatan hasil. Tujuan dari peningkatan hasil keputusan merupakan alasan 

terakhir bagi pengembangan ketrampilan pengambilan keputusan secara efektif 

(Kamaluddin, 2003). Model proses pengambilan keputusan pertama kali 

diperkenalkan oleh Herbert Simon pada tahun 1960 yang terdiri dari tiga fase, 

yaitu (Mallach, 2000): 

1. Intelligence 

Tahap intelligent terdiri dari proses penelusuran, identifikasi dan formulasi 

sebuah masalah atau situasi. Hasil akhir dari tahap ini adalah perencanaan 

keputusan. 

2. Design 

Tahap design merupakan tahap perkembangan alternatif. Tahap ini 

menyertakan hasil penelitian dalam setiap alternatif yang disediakan dan 

selama tahap disain harus ditentukan tujuan dari keputusan yang akan 

dibuat. 

 

 



3. Choice 

Pada tahap ini dilakukan proses evaluasi alternatif yang telah dikembangkan 

pada proses disain dan memilih salah satu dari beberapa alternatif yang ada. 

Hasil akhir dari tahap ini adalah keputusan yang dapat dilaksanakan. 

2.2.2 Jenis Keputusan 

Pengambilan keputusan manajemen tidak hanya dilakukan oleh para 

manajer puncak, tetapi para manajer menengah dan pada lini pertama juga dapat 

turut dalam pengambilan keputusan. Manajer dalam membuat suatu keputusan 

akan mengklasifikasikan tipe-tipe berdasarkan atas perbedaan kondisi dan situasi 

yang ada. Beberapa ahli dalam manajemen mengklasifikasikan tipe keputusan 

menjadi 6 macam, yaitu: 

1. Keputusan Pribadi 

Keputusan pribadi merupakan keputusan perorangan yang muncul karena 

dorongan dari dalam individu yang cenderung bersifat subyektif dan untuk 

kepentingan diri sendiri. Dengan kata lain, keputusan pribadi merupakan 

keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi (Kamaluddin, 2003). 

2. Keputusan Organisasi 

Keputusan organisasi merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen 

puncak dari suatu organisasi. Keputusan yang diambil mengikat seluruh 

anggota organisasi, dari tingkat atas sampai tingkat bawah (Kusnadi, 1999). 

3. Keputusan Dasar 

Keputusan dasar adalah keputusan yang berhubungan dengan komitmen 

jangka panjang organisasi, keputusan tentang pengelolaan dana, keputusan 

investasi dan lain sebagainya (Kusnadi, 1999). 



 

4. Keputusan Rutin 

Merupakan keputusan-keputusan setiap hari, bersifat repetitive (berulang-

ulang) dan mempunyai sedikit dampak terhadap organisasi secara 

keseluruhan (Kamaluddin, 2003). 

5. Keputusan Terprogram 

Keputusan yang terprogram yaitu keputusan yang sudah jelas prosedur atau 

tahap-tahapnya untuk masalah-masalah tertentu yang bersifat rutin atau 

terstruktur (Nimran, 2004). 

6. Keputusan Tidak Terprogram 

Keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang dibuat pada saat sesuatu 

masalah timbul dan biasanya bersifat spesifik. Kompleksitas masalah tinggi 

dan biasanya menjadi urusan manajemen tingkat atas dalam hierarki 

Organisasi (Nimran, 2004). 

 

2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Tomas L 

Saaty merupakan sebuah model hierarchy fungsional untuk merumuskan dan 

menganalisis sebuah keputusan dengan input utamanya adalah persepsi manusia 

(Chao, 2006). AHP mempunyai kemampuan untuk memecah masalah multi–

kriteria yang berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam 

hierarki (Kusrini dan Aprison, 2007). 

AHP merupakan alat bantu yang sering digunakan sebagai alat pengambil 

keputusan secara komprehensif, logis dan terstruktur. Memiliki kelebihan seperti 



pendekatannya yang sederhana, transparan, dan partisipatif. Namun demikian, 

AHP juga mempunyai kelemahan seperti dasar keputusan yang mengadalkan 

persepsi para ahli (Susila dan Ernawati, 2007). 

AHP telah digunakan secara luas pada beberapa aplikasi penentuan 

keputusan dan telah banyak berhasil diterapkan pada pemilihan satu alternatif dari 

beberapa alternatif yang ada, seperti alokasi sumber daya, peramalan, total quality 

management, quality function deployment dan balance scorecard (Forman dan 

Saul, 2007). Hirarki fungsional dari AHP dapat memecahkan masalah kompleks 

yang mengambil kriteria cukup banyak, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

model dalam sistem pendukung keputusan seleksi penerimaan karyawan yang 

mengambil banyak kriteria seleksi dan alternatif pelamar yang dicalonkan untuk 

diterima (Kusrini dan Ester, 2006).  

 

2.4 Sistem Pendukung Keputusan 

2.4.1 Definisi Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sebuah sistem informasi 

yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengetahuan yang didukung oleh 

informasi sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan (Mallach, 2000).  Sesuai 

dengan namanya tujuan digunakannya sistem ini adalah sebagai second opinion 

atau information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum 

seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu (Indrajit, 2000). Sistem ini 

dirancang tidak untuk menggantikan pendapat atau kebijakan manajemen akan 

tetapi justru mendukung tugas (pekerjaan) manajemen di dalam mengambil 

keputusan agar proses keputusan yang dilakukannya berjalan efektif dan efisien. 



Sistem pendukung keputusan juga membantu manajemen agar bereaksi secara 

cepat dan tepat terhadap kebutuhan yang berubah (Kusnadi, 1999). 

Tujuan-tujuan tersebut mengacu pada tiga prinsip dasar dari sistem 

pendukung keputusan (Sutedjo, 2002), yaitu: 

1. Struktur Masalah: untuk masalah yang terstruktur, penyelesaian dapat 

dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus yang sesuai; sedangkan 

untuk masalah tak terstruktur tidak dapat dikomputerisasi. Sementara itu, 

sistem pendukung keputusan dikembangkan khususnya untuk 

menyelesaikan masalah yang semi-terstruktur. 

2. Dukungan keputusan: sistem pendukung keputusan tidak dimaksudkan 

untuk menggantikan manajer, karena komputer berada di bagian 

terstruktur, sementara manajer berada di bagian tak terstruktur untuk 

memberikan penilaian dan melakukan analisis. Manajer dan komputer 

bekerjasama sebagai sebuah tim pemecah masalah semi terstruktur. 

3. Efektivitas keputusan: tujuan utama dari sistem pendukung keputusan 

bukanlah mempersingkat waktu pengambilan keputusan, tetapi agar 

keputusan yang dihasilkan dapat lebih baik. 

2.4.2 Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

2.4.2.1 Subsistem Manajemen Basis Data 

Termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai 

situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management Systems 

(DBMS). Terdiri dari DSS database, database management system, data directory 

dan query facility (Subakti, 2002). Menurut Suryadi (1998), kemampuan yang 

dibutuhkan dari manajemen database antara lain: 



a. Kemampuan untuk mengkombinasikan berbagai variasi data melalui 

pengambilan dan ekstraksi data 

b. Kemampuan untuk menambahkan sumber data secara cepat dan mudah 

c. Kemampuan untuk menggambarkan struktur data logika sesuai dengan 

pengertian pemakai 

d. Kemampuan untuk menangani data secara personil 

e. Kemampuan untuk mengelola berbagai variasi data 

2.4.2.2 Subsistem Manajemen Basis Model 

Melibatkan model finansial, statistikal, management science, atau berbagai 

model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan ke sistem suatu 

kemampuan analitis, dan manajemen software yang diperlukan. Terdiri dari model 

base, model base management system, modeling language, model directory, 

model execution, integration, and command (Subakti, 2002). Kemampuan yang 

dimiliki subsistem basis model meliputi (Suryadi, 1998): 

a. Kemampuan untuk menciptakan model-model baru secara cepat dan mudah 

b. Kemampuan untuk mengakses dan mengintegrasikan model-model 

keputusan 

c. Kemampuan untuk mengelola basis model dengan fungsi manajemen yang 

analog dan manajemen database 

2.4.2.3 Subsistem Dialog 

Suatu bentuk antarmuka pemakai mencakup seluruh aspek komunikasi 

antara pemakai dan sistem penunjang keputusan manajemen. Selain meliputi 

perangkat keras dan perangkat lunak, juga mencakup faktor-faktor yang 



berhubungan dengan kemudahan penggunaan (kecepatan dan keandalan) (Kosasi, 

2002). 

2.4.2.4 Subsistem Manajemen Pengetahuan 

Subsistem yang mampu mendukung subsistem yang lain atau berlaku 

sebagai sebuah komponen yang berdiri sendiri (independen) (Anonymous, 2007a). 

Manajemen berbasis pengetahuan merupakan sekumpulan pengetahuan yang 

dibutuhkan oleh para ahli dalam rangka pemecahan masalah dan dasar untuk 

meningkatkan kinerja operasi sistem (Kosasi, 2002). 

 

2.5 Konsep Dasar Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi 

seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan 

seperangkat standar, kemudian mengomunikasikan informasi tersebut kepada 

karyawan (Mathis dan John, 2006). Menurut Simamora (2001) penilaian prestasi 

kerja ialah suatu alat yang berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari 

para karyawan, tetapi juga untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan 

karyawan. 

Tujuan dari penilaian prestasi kerja adalah sebagai sumber data untuk 

administrasi kepegawaian seperti perencanaan kepegawaian dan kegiatan 

pengembangan jangka panjang organisasi tersebut, untuk memberikan konseling 

kepada pegawai dan memberikan umpan balik yang mendorong ke arah kemajuan 

dan kemungkinan memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas kerja pegawai 

(Widodo dan Deden, 2005). Berdasarkan hasil penelitian Rosvinintia (2008), 

Performance appraisal digunakan untuk memberikan apresiasi atas hasil kinerja 



karyawan yang bersangkutan. Penghargaan yang diberikan kepada karyawan 

dapat berupa bonus, kenaikan gaji, promosi dan pengembangan karir. 

2.5.1 Model Evaluasi Kinerja Karyawan 

Banyak metode dalam penilaian kinerja yang bisa dipergunakan, namun 

secara garis besar dibagi menjadi dua jenis, yaitu past oriented appraisal methods 

(penilaian kinerja yang berorientasi pada masa lalu) dan future oriented appraisal 

methods (penilaian kinerja yang berorientasi ke masa depan), (Werther dan Davis, 

1996 dalam Sami’an, 2008). Salah satu teknik pengukuran kinerja karyawan yang 

mulai banyak digunakan adalah metode Rating Scale (Skala Peringkat). 

Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak 

digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk 

mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, 

kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya (Hasibuan, 2002). 

Metode skala peringkat mendata beberapa karakter (misalnya kualitas dan 

kepercayaan) dan memberikan nilai batas sebuah kinerja (mulai dari tidak 

memuaskan hingga sempurna) untuk setiap karakternya. Menilai karyawan 

dengan memberikan satuan nilai dalam setiap karakter yang ada merupakan 

penggambaran kinerja karyawan yang terbaik (Dessler, 2003). 

Metode skala peringkat yang banyak digunakan dalam pengukuran kinerja 

adalah skala peringkat model Likert (Sedarmayanti, 2007), yaitu: 

a. Baik sekali = bobot 5 

b. Baik  = bobot 4 

c. Sedang  = bobot 3 

d. Kurang  = bobot 2 

e. Kurang sekali = bobot 1 



Kelemahan dari metode ini adalah bahwa ukuran-ukuran performansi 

dirumuskan secara longgar sehingga sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan 

yang sifatnya judgmental, seperti selective perception, halo effect, similarity 

effect, stereotyping, dan leniency, atau harshness (Gomes, 2003). Namun, metode 

ini juga mempunyai beberapa kelebihan yaitu (Anonymous, 2007b): 

1. Dapat diperoleh adanya tingkatan-tingkatan dari setiap sifat. 

2. Memudahkan observer, karena hanya tinggal memberi tanda- tanda tertentu 

pada tingkatan sifat-sifat tertentu. 

3. Observer tidak perlu memberikan evaluasi yang panjang lebar terhadap 

individu yang diamati. 

2.5.2 Promosi Karyawan 

Promosi diartikan sebagai perpindahan tetap seorang karyawan dari suatu 

posisi pekerjaan ke posisi lainnya dengan peningkatan tanggung jawab atau 

kompleksitas pekerjaan dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi (Anonymous, 

2008). Suatu promosi bagi seseorang dalam suatu organisasi haruslah 

mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seobyektif mungkin. Karena 

obyektivitas suatu promosi seseorang akan dapat membawa suatu dampak yang 

positif bagi tumbuhnya motivasi ataupun semangat kerja bagi anggota-anggota 

lainnya dalam organisasi yang bersangkutan (Martoyo, 2000). 

 Para manajer harus memutuskan atas dasar apa mempromosikan 

karyawan, dan cara keputusan-keputusan ini akan mempengaruhi motivasi, 

kinerja, dan komitmen karyawan. Program promosi hendaknya memberikan 

informasi yang jelas apa yang dijadikan dasar pertimbangan untuk 

mempromosikan karyawan dalam perusahaan tersebut. Menurut Saydam (2005), 



setiap organisasi atau perusahaan mempunyai dasar yang berbeda dalam 

menentukan promosi. Namun, pada umumnya promosi didasarkan pada prestasi 

kerja, senioritas serta gabungan antara prestasi kerja dan senioritas, sedangkan 

menurut Dessler (2003) dari segi motivasi, promosi berdasarkan kompetensi 

adalah paling baik. 

 Syarat-syarat promosi harus diinformasikan kepada semua karyawan, agar 

mereka mengetahui secara jelas. Hal ini penting untuk memotivasi karyawan 

berusaha mencapai syarat-syarat promosi tersebut. Menurut Hasibuan (2002), 

persyaratan promosi untuk setiap perusahaan tidak selalu sama tergantung kepada 

perusahaan masing-masing. Syarat-syarat promosi pada umumnya meliputi: 

a. Kejujuran 

Karyawan harus jujur terutama pada dirinya sendiri, bawahannya, perjanjian-

perjanjian dalam menjalankan atau mengelola jabatan tersebut, harus sesuai 

kata dengan perbuatannya. 

b. Disiplin 

Karyawan harus disiplin pada dirinya, tugas-tugasnya serta mentaati 

peraturan-peraturan yang berlaku baik tertulis maupun kebiasaan. 

c. Prestasi kerja 

Karyawan itu mampu mencapai hasil kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan kualitas maupun kuantitas dan bekerja secara efektif 

dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan dapat memanfaatkan waktu 

dan mempergunakan alat-alat dengan baik. 

 

 



d. Kerja sama 

Karyawan dapat bekerja sama secara harmonis dengan sesama karyawan baik 

horizontal maupun vertikal dalam mencapai sasaran perusahaan. 

e. Kecakapan 

Karyawan itu cakap, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas-tugas 

pada jabatan tersebut dengan baik. Dia bisa bekerja secara mandiri dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik tanpa mendapat bimbingan yang 

terus-menerus dari atasannya. 

f. Loyalitas 

Karyawan harus loyal dalam membela perusahaan atau korps dari tindakan 

yang merugikan perusahaan atau korpsnya. 

g. Kepemimpinan 

Dia harus mampu membina dan memotivasi bawahannya untuk bekerja sama 

dan bekerja secara efektif dalam mencapai sasaran perusahaan. 

h. Komunikatif 

Karyawan itu dapat berkomunikasi secara efektif dan mampu menerima atau 

mempersepsi informasi dari atasan maupun dari bawahannya dengan baik, 

sehingga tidak terjadi miskomunikasi. 

i. Pendidikan. 

Karyawan harus telah memiliki ijazah dari pendidikan formal sesuai dengan 

spesifikasi jabatan. 

Berdasarkan penelitian Kusrini dan Aprison (2007), ada 4 macam kriteria 

yang dapat digunakan untuk menilai prestasi kerja karyawan, yaitu kedisiplinan, 

pengalaman kerja, prestasi kerja dan perilaku. Keempat kriteria tersebut bukanlah 



kriteria utama dalam penilaian prestasi kerja, namun kriteria-kriteria tersebut 

merupakan kriteria umum yang harus dimiliki oleh seorang karyawan untuk 

mampu bersaing dengan rekan kerjanya yang lain. Urutan prioritas kriteria 

penilaian kinerja adalah (i) kedisiplinan, (ii) prestasi kerja, (iii) pengalaman kerja, 

dan (iv) perilaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan dan prestasi 

kerja merupakan kriteria penting dalam penilaian kinerja karyawan yang akan 

dipromosikan.  

Berbeda dengan hasil penelitian Kusrini dan Aprison, hasil penelitian 

Williams (2008), menyatakan bahwa variabel-variabel penting yang digunakan 

sebagai persyaratan promosi adalah 

a. Pendidikan 

b. Sertifikasi 

c. Pengalaman kerja 

d. Kemampuan teknikal 

e. Pelayanan pelanggan 

f. Kemampuan administrasi 

g. Kontribusi untuk manajemen 

teknologi. 

 

Pengawas mengevaluasi kemampuan teknikal tiap karyawan dengan 

menguji secara detail dokumentasi kerjanya, sedangkan pelayanan pelanggan 

dievaluasi melalui review hasil survey pelanggan dan dokumentasi kerja. 

Kontribusi untuk manajemen teknologi dinilai dengan mempertimbangkan 

pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen teknologi yang didukung dengan 

praktek kerja terbaik dari setiap individu dan implementasi sumber daya 

manajamen teknologi. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di PT. Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) yang terletak 

di Jalan Raya Cangkringmalang Km 6 Kecamatan Beji, Pasuruan pada bulan 

Maret sampai Juli 2009. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi 

dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sistem pendukung keputusan yang dirancang berupa prototype. 

b. Sistem pendukung keputusan yang dirancang hanya dalam kegiatan promosi 

karyawan sesuai dengan kriteria penilaian kinerja yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

c. Jabatan yang dipromosikan hanya sebagai pengawas departemen produksi 

dan quality control. 

d. Karyawan yang akan dipromosikan adalah karyawan harian tetap bagian 

produksi dan quality control. 

Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Manajer telah mengetahui tata cara pengoperasian sistem 



b. Perangkat keras (hardware) berupa perangkat komputer yang tersedia di 

perusahaan telah memadai untuk pengoperasian sistem pendukung 

keputusan. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan selama penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan 

manajer pabrik untuk mengetahui kriteria-kriteria penting yang diperlukan 

dalam evaluasi (penilaian) kinerja karyawan untuk proses promosi jabatan.  

2. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan 

cara mempelajari dan menganalisis beberapa dokumen yang dapat 

memberikan informasi secara umum tentang perusahaan untuk menunjang 

penelitian. Dokumen-dokumen ini diperoleh dari manajer pabrik yang 

memegang kendali pabrik secara penuh. 

3.  Kuisioner 

Dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden 

melalui cara mengisi formulir isian secara obyektif. Jenis kuesioner yang 

disebarkan adalah kuesioner tertutup. Pada penelitian ini jenis data yang 

dibutuhkan yaitu data kualitatif yang diangkakan. Data yang dibutuhkan 

yaitu nilai tingkat kepentingan antar komponen-komponen  dalam hierarki. 



Pembuatan kuesioner perbandingan berpasangan (pairwise 

comparisons) untuk penentuan prioritas kriteria penilaian kinerja 

karyawan yang telah disusun disebarkan kepada responden yang dianggap 

ahli. Tiga responden yang mewakili dan mengetahui kriteria dari model 

pemilihan promosi karyawan yaitu manajer pabrik, kepala departemen 

produksi dan kepala departemen Quality Control. 

Responden diminta untuk menilai tingkat kepentingan antar 

komponen-komponen hierarki dalam level yang sama secara berpasangan 

pada struktur hierarki. Skala penilaian yang digunakan dalam kuesioner ini 

adalah dengan menggunakan skala 1 sampai 9 karena skala ini cocok 

digunakan ketika satu atribut atau pilihan mutlak lebih penting dari pada 

yang lain dan untuk mengurangi ketidak konsistenan. Lembar kuesioner 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Sistem yang dirancang pada penelitian ini sebatas pada pembuatan 

prototype sistem pendukung keputusan, tidak sampai pada tahap implementasinya 

dan pemeliharaan program. Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

3.5 Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu penelitian 

awal, perumusan masalah dan tujuan penelitian, perancangan sistem pendukung 

keputusan proses promosi karyawan dan evaluasi sistem pendukung keputusan. 

Adapun penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

 

3.5.1 Penelitian Awal 

Penelitian awal merupakan tahapan yang sangat penting dimana peneliti 

melakukan survei pendahuluan terhadap kondisi perusahaan dan mencari tahu 

permasalahan yang ada sehingga peneliti mampu membantu dalam pencarian 

alternatif pemecahan masalah tersebut. Diketahui bahwa permasalahan yang bisa 
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diangkat sebagai bahan penelitian yaitu tentang proses promosi karyawan dari 

tenaga kerja biasa (tenaga kerja harian bagian produksi) yang ternyata belum 

sesuai dengan kebutuhan kemampuan pada posisi jabatan yang baru yakni sebagai 

pengawas. Selain itu juga terdapat permasalahan lain yaitu ketidakobyektifan 

penilaian kinerja karyawan yang akan dipromosikan. 

Setelah diketahui permasalahan yang ada, selanjutnya dilakukan studi 

pustaka yaitu pencarian hasil penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan 

penyelesaian masalah yang ada. Studi pustaka ini penting karena dapat digunakan 

sebagai bahan acuan penerapan sebuah metode baru ataupun pengembangan 

sebuah metode yang terdahulu. 

3.5.2 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Perumusan masalah dibuat berdasarkan kondisi perusahaan dan latar 

belakang mengapa perusahaan mengalami sebuah masalah serta bagaimana cara 

penyelesaian masalah tersebut. Setelah merumuskan permasalahan maka 

dilakukan penentuan tujuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah. 

Berdasarkan hasil survei pendahuluan diketahui adanya permasalahan pada proses 

promosi jabatan yang ternyata belum sesuai dengan spesifikasi jabatan yang baru. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini dapat diusulkan sebuah alternatif penyelesaian 

masalah dengan membuat suatu sistem pendukung keputusan pada proses promosi 

karyawan untuk menduduki jabatan yang kosong. 

3.5.3  Penentuan Syarat Promosi dan Kriteria Evaluasi Kinerja Karyawan 

Syarat bagi karyawan yang akan dipromosikan hanya didasarkan atas masa 

kerja yaitu minimal telah bekerja selama 5 tahun, sedangkan penentuan kriteria 

untuk sistem penilaian kinerja karyawan menggunakan 5 variabel penilaian yang 



telah ditetapkan oleh perusahaan. Evaluasi kinerja karyawan pada tiap variabel 

tersebut nantinya akan diukur menggunakan metode Rating Scale (Skala 

Peringkat) model Likert yang berskala 1 (kurang sekali) - 5 (Baik sekali). 

Variabel-variabel tersebut antara lain: 

1. Disiplin 

Disiplin karyawan dapat dievaluasi melalui tingkat kehadiran (absensi), 

waktu kedatangan, dan ketaatan karyawan terhadap peraturan-peraturan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Keahlian Teknikal 

Penguasaan bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan yaitu 

kemampuan dalam mengontrol kualitas maupun kuantitas produk serta 

kecepatan dan ketelitian dalam bekerja. 

3. Prestasi Kerja 

Karyawan mampu mencapai hasil kerja yang dapat 

dipertanggungjawabkan baik dalam kualitas maupun kuantitas. Prestasi 

kerja dapat dilihat dari kualitas dan jumlah produk yang mampu 

dihasilkan oleh seorang karyawan per harinya. Secara garis besar, 

kualitas produk yang dihasilkan oleh karyawan departemen produksi 

dapat dilihat dari berat bersih produk serta tidak adanya bahan berbahaya 

pada produk, sedangkan prestasi kerja karyawan departemen quality 

control lebih ditekankan pada kemampuan dalam menganalisa dan 

memprediksi kualitas bahan baku. 

 

 



4. Tanggung Jawab 

Parameter yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat tanggung 

jawab karyawan adalah kemampuan untuk menyelesaikan setiap 

pekerjaan tepat waktu dan tidak mengabaikan pekerjaan yang telah 

diembannya. 

5. Pendidikan  

Karyawan telah memiliki ijazah dan pendidikan formal maupun informal 

sesuai dengan spesifikasi jabatan tersebut. 

3.5.4  Penentuan Model Pembobotan Kompetensi 

Pada tahapan ini ditentukan bagaimana pembobotan dilakukan pada 

kriteria penilaian kinerja karyawan. Pembobotan menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) karena mampu memperhitungkan bobot kinerja 

karyawan yang bersifat subyektif sehingga subyekifitas penilaian dapat dikurangi 

atau bahkan dihilangkan. 

3.5.5  Penentuan Penilai 

Penilai adalah mereka yang dianggap ahli dan memahami mengenai 

jabatan-jabatan yang diteliti. Penilai dalam penelitian ini adalah manajer pabrik, 

kepala departemen produksi dan kepala departemen Quality Control. Manajer 

pabrik dianggap sebagai responden ahli karena bertanggung jawab secara 

langsung terhadap departemen HRD dan mengetahui kriteria karyawan yang 

cocok untuk menduduki jabatan yang ada di struktur organisasi perusahaan, 

sedangkan kepala departemen produksi dan kepala departemen QC dianggap 

sebagai responden ahli karena telah mampu mengetahui karakteristik karyawan 

yang bekerja pada masing-masing departemen. 



3.5.6  Pembobotan Kriteria 

Proses pembobotan kriteria penilaian kinerja karyawan dilakukan melalui 

beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Menyusun hierarki 

Struktur hierarki penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 

Pada Gambar 2 dapat diketahui bahwa level 1 merupakan sasaran atau 

tujuan yang ingin dicapai yaitu promosi karyawan, sedangkan level 2 

berisi kriteria pemilihan karyawan yaitu disiplin, keahlian teknikal, 

prestasi kerja, tanggung jawab dan pendidikan. 

2. Proses pembobotan kriteria penilaian kinerja karyawan dengan AHP 

dibantu oleh software Expert Choice. 

3.5.7  Analisis Sistem Pendukung Keputusan 

Tahapan analisis sistem diawali dengan identifikasi permasalahan dengan 

mempelajari sistem promosi karyawan yang telah ditetapkan oleh PT.ILUFA guna 

mengetahui kekuatan dan kelemahannya untuk kemudian dijadikan sebagai 

pembanding bagi evaluasi tehadap alternatif-alternatif lainnya. Setelah identifikasi 

masalah, tahapan selanjutnya adalah merumuskan spesifikasi kebutuhan sistem 

yang berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam 

perancangan sistem pendukung keputusan promosi karyawan serta analisis input 

dan output untuk mengetahui keterkaitan setiap data dan informasi yang 

dihasilkan oleh sistem. 

3.5.8  Pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Proses Promosi Karyawan 

Pembuatan sistem menggunakan Oracle sebagai database dan Borland  

Delphi 7 sebagai tool. Tahapan pembuatan sistem adalah sebagai berikut:
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Gambar 2. Struktur Hierarki Promosi Karyawan  
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1) Rancangan basis data  

Basis data merupakan prasyarat untuk merancang SPK yang efektif agar 

dapat menyederhanakan pengumpulan dan pemeliharaan data, 

menyederhanakan perancangan SPK dan meningkatkan kemampuan 

pengguna data secara kolektif. Perancangan basis data dibuat 

berdasarkan aliran data pada alur informasi yang terjadi pada sistem. 

2) Rancangan basis model 

Model yang digunakan adalah model taktis yaitu model yang sering 

digunakan oleh manajemen tingkat menengah untuk membantu dalam 

melakukan alokasi kontrol sumber daya organisasi, salah satunya adalah 

untuk penentuan promosi karyawan. Secara matematis, basis model 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

V  = bobot disiplin 

W = bobot keahlian teknikal 

X = bobot prestasi kerja 

Y = bobot tanggung jawab 

Z = bobot pendidikan 

a = nilai kedisiplinan 

b = nilai keahlian teknikal 

c = nilai prestasi kerja 

d = nilai tanggung jawab 

e = nilai pendidikan 

 

3) Rancangan antar muka 

Rancangan antar muka yang akan didesain harus dimulai dengan analisis 

proses pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan untuk 

Total Nilai Karyawan = (V * a) + (W * b) + (X * c) + (Y * d) + (Z * e) 
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mendukung SPK. Analisis ini harus berfokus pada representasi (output) 

yang digunakan dan mekanisme kontrol (input) yang digunakan untuk 

menjalankan operasi yang melibatkan representasi tersebut. 

3.5.9  Pengujian Sistem Pendukung Keputusan 

Setelah sistem pendukung keputusan selesai dibuat maka harus dilakukan 

pengujian apakah sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang 

dibuat dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna yaitu perusahaan. Pengujian 

ini juga dapat membantu dalam pembentukan sistem yang canggih dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pengujian yang dilakukan mencakup uji verifikasi dan 

uji validasi. 

Uji verifikasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Jalankan program, dilihat kondisi tampilan dan error display pada saat run 

time program. 

b. Mencoba untuk berinteraksi dengan sistem dengan cara melakukan 

manajemen data dan penilaian kinerja. 

c. Teliti apakah terdapat kesalahan pada program, apakah program sudah 

berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. 

sedangkan uji validasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, 

a. Jalankan program yang telah diverifikasi. 

b. Mencoba untuk berinteraksi dengan sistem dengan cara melakukan 

manajemen data dan penilaian kinerja. 

c. Catat hasil perhitungan penilaian kinerja dari sistem yang telah dibangun. 

d. Bandingkan hasil perhitungan penilaian kinerja karyawan yang diberikan 

sistem dengan hasil perhitungan manual. 
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e. Bandingkan hasil perhitungan penilaian kinerja karyawan yang diberikan 

sistem dengan kenyataan kinerja karyawan yang dinilai. Telah sesuai ataukah 

menyimpang dengan kenyataan di lapang. 

 

3.5.10 Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil pengujian sistem, selanjutnya dibuat kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan berisi tentang kebaikan dan kekurangan sistem pendukung keputusan 

yang dibuat, sedangkan saran berisi masukan-masukan yang dapat digunakan 

untuk penelitian tentang sistem pendukung keputusan selanjutnya. 

�
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Kondisi Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT.Inti Luhur Fuja Abadi (ILUFA) merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pembekuan ikan dan jasa penyimpanan ikan beku. PT.ILUFA 

berdiri pada tanggal 14 April 1988 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 

1990 dengan nama PT.Bumi Mas Indah yang merupakan perusahaan penanaman 

modal dalam negeri (PMDN). Pangsa pasar ekspor ikan yang diproduksi oleh 

PT.Bumi Mas Indah adalah negara Jepang, Cina, Korea dan negara-negara Asia 

lainnya, Uni Eropa dan Australia. 

Sekitar tahun 1995 tepatnya pada tanggal 28 Juli 1995 perusahaan ini 

berganti nama menjadi PT.ILUFA dengan orientasi pemasaran hampir 100% 

untuk tujuan ekspor. PT.ILUFA mendapat kepercayaan untuk mengekspor ke 

negara-negara Uni Eropa dengan nomor Register (Approval Number) 242.13B 

dan telah mendapatkan validasi (pengesahan) terhadap penerapan HACCP untuk 

produk-produk Frozen Fillet Fish, Frozen Whole Fish, Frozen Blue Crabs, 

Frozen Cutle Fish, dan Frozen Squids dengan Sertifikat Kelayakan Pengolahan 

(SKP) memperoleh nilai A (Excelent) dari Direktur Jendral Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan, Departemen Perikanan dan Kelautan. 

4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi yang digunakan oleh PT.ILUFA merupakan struktur 

organisasi garis dan staf yang berarti bahwa kekuasaan mengalir secara langsung 
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dari direktur utama yang dibantu oleh beberapa manajer yang kemudian 

diteruskan kepada karyawan-karyawan di bawahnya. Dalam struktur ini 

ditunjukkan adanya empat golongan pimpinan yaitu Quality Assurance Mgr, 

Factory Mgr, Marketing Mgr dan Accounting Mgr yang dapat saling 

berkoordinasi dan berkomunikasi formal secara langsung maupun tidak langsung 

dengan bawahannya. Struktur organisasi garis dan staf pada PT.ILUFA dapat 

dilihat pada Gambar 3. Adapun pembagian tugas dari masing masing jabatan 

adalah sebagai berikut: 

1. Direktur 

Direktur adalah pimpinan perusahaan yang bertugas mengatur dan memimpin 

segala permasalahan yang ada dalam perusahaan  baik keluar maupun kedalam 

demi kemajuan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang direktur 

dibantu oleh seorang kepala pabrik. 

2. Wakil Direktur 

- Membantu direktur dalam pelaksanaan  tuganya terutama  yang terjadi di 

lapang 

- Mengelola agar perusahaan tetap berjalan dengan lancar 

3. Manajer Pemasaran 

- Bertugas merancang pemasaran semua produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan 

- Sebagai distributor antara pembeli dan perusahaan 

- Memiliki wewenang untuk mempromosikan produk perusahaan 
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DIRECTOR 
Ang Juddy 

VICE DIRECTOR 
Adhie Prasetia Nugraha 

Factory Manager 
Ir.Budi E Prasetya 

Marketing Mgr 
Wahyu Wijayanti 

Quality Assurance Mgr 
Imaduddin, Spi 

QC Dept 
Makhmud Tohari 

Accounting Mgr 
Yustina Ani A 

Documentation 
Fitri Rahmawati 

Laboratory 
Agustin W 

Operational Process Kontrol 
Raw material   : Husaini 
In-Process       : Novitangingsih 
Finished Prod : Ning Sulasmi 

HRD Depart 
Yeni Astuti 

Production Dept 
Herwanto, Spi 

Technical Dept 
Samian 

Logistic Dept 
Huriyatun 

Receiving 
Sampan 

Processing 
a. Whole Fish : Muhaimin 
b.Dressed Fish :Efendi 
c. Fillet Fish : Aman S 

Freezing 
Khamim  

Packing 
S. Gunawan 

Cold Storage 
M. Syaifullah 

Sanitation & Hygien 
Atmo Sunoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi PT. Inti Luhur Fuja Abadi 
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4. Accounting Manajer 

- Mengatur lalu lintas keuangan perusahaan 

- Bertanggung jawab terhadap sistem manajemen keuangan perusahaan 

- Bertanggung jawab terhadap proses pembukuan dan pencatatan transaksi 

perusahaan 

5. Bagian HRD 

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peraturan perusahaan, keselamatan 

dan kesehatan kerja, hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan serta 

pelaksanaan sistem pengamanan perusahaan. Kepala bagian personalia juga 

bertugas dalam pelaksanaan penyediaan karyawan dan mess karyawan. 

6. Bagian produksi 

- Mengatur jalanya bahan baku sampai menjadi produk akhir 

- Menyusun rencana produksi yang akan datang berdasarkan pesanan atau 

penjualan yang diperkirakan 

- Mengawasi proses produksi yang sedang berjalan 

7. Bagian Teknik 

- Bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pemeliharaan peralatan produksi 

serta pengoperasian mesin dan peralatan pabrik yang digunakan untuk proses 

produksi 

8. Bagian Quality Control 

Bertanggung jawab terhadap pengendalian mutu bahan baku dan hasil 

produksi, analisa dan pengujian laboratorium, penelitian dan pengembangan, 

pelalatan dan perlengkapan yang digunakan dilaboratorium dan sanitasi 

perusahaan. 
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9. Bagian Logistik 

Tugasnya adalah merencanakan dan melakukan pembelian atas bahan-bahan 

dan alat-alat untuk kepentingan produksi. 

10. Bagian Processing 

- Mengadakan evaluasi terhadap bahan baku yang masuk. 

- Mengadakan evaluasi terhadap proses. 

- Mengadakan evaluasi terhadap proses akhir. 

11. Bagian Gudang Beku (cold storage) 

Bertanggung jawab mulai dari proses cold storage sampai pengiriman produk 

kepada konsumen. Selain itu kepala bagian cold storage juga mengatur keluar 

masuknya bahan baku diruangan cold storage. 

12. Bagian Sanitasi dan Hygiene 

- Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan pabrik, ruangan proses, 

peralatan, sarana dan prasarana produksi. 

4.1.3 Klasifikasi Karyawan 

 PT.ILUFA memiliki karyawan dalam jumlah yang cukup banyak 

sehingga diperlukan adanya pembagian golongan dengan tujuan untuk 

memberikan pentahapan bagi karyawan dalam rangka meraih jenjang karier. 

Karyawan PT.ILUFA dibagi menjadi 7 golongan, yaitu: 

 

 

 

 

Golongan I : Direktur 
Golongan II : Kepala Pabrik 
Golongan III : Kepala Bagian 
Golongan IV : Staff 
Golongan V : Pengawas 
Golongan VI : Asisten Pengawas 
Golongan VII : Karyawan biasa 
�
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Berdasarkan upah yang diperoleh, karyawan yang ada di PT.ILUFA dibagi 

menjadi empat golongan, yaitu: 

a. Karyawan Bulanan 

Karyawan bulanan adalah karyawan yang diangkat dan tidak dapat 

diberhentikan tanpa adanya keputusan dari pimpinan perusahaan. Karyawan 

bulanan mempunyai latar belakang pendidikan  lulusan diploma dan sarjana 

(terutama untuk karyawan Golongan II, III dan IV). Fasilitas yang didapat 

dari perusahaan antara lain memperoleh uang makan, Tunjangan Hari Raya 

(THR), asrama karyawan dan biaya pengganti obat-obatan apabila sakit. 

Karyawan bulanan terdiri dari karyawan manajerial, pengawas dan kepala 

bagian. 

b. Karyawan Harian Tetap 

Karyawan harian tetap adalah karyawan yang diangkat oleh perusahaan dan 

tidak dapat diberhentikan tanpa adanya keputusan pimpinan perusahaan. 

Karyawan harian tetap ini mempunyai latar belakang pendidikan lulus 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum 

(SMU) atau yang sederajat. Fasilitas yang didapat dari perusahaan adalah 

Tunjangan Hari Raya (THR), biaya pengganti obat-obatan apabila sakit dan 

memperoleh upah walaupun tidak masuk kerja dengan membuat surat izin. 

Karyawan harian tetap maupun lepas terdiri dari karyawan laki-laki dibagian 

produksi, pembongkaran, pengiriman, memasukkan dan mengeluarkan ikan 

maupun produk lain, memasukkan dan mengeluarkan long pan dari ABF. 

Sedangkan karyawan wanita ditempatkan dibagian administrasi, tally proses, 
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memberi kode produk, menyusun ikan dalam long pan, mencuci long pan 

dan menuliskan spesifikasi produk pada master karton. 

c. Karyawan harian Lepas 

Karyawan harian lepas adalah karyawan yang diangkat oleh perusahaan 

untuk bekerja dibagian produksi dan akan diliburkan jika tidak ada tugas, 

serta akan dimasukan lagi jika ada pekerjaan. Karyawan ini mempunyai latar 

belakang lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah 

Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat. Karyawan ini mendapat 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan biaya pengganti obat-obatan apabila sakit. 

d. Karyawan Borongan 

Karyawan Borongan adalah karyawan yang bekerja berdasarkan ada 

tidaknya pekerjaan yang harus dikerjakan. Karyawan ini tidak mendapat 

fasilitas berupa Tunjangan Hari Raya (THR) dan biaya pengganti obat-

obatan. 

4.1.4 Prosedur Promosi Karyawan 

Promosi karyawan merupakan perubahan dari suatu jabatan ke posisi yang 

lebih tinggi dan diikuti dengan bertambahnya kekuasaan serta tanggung jawab 

yang lebih besar. Dalam sebuah sistem promosi yang umum dipakai terdapat tiga 

macam sistem promosi, yaitu spoil system, merit system, dan career system. Spoil 

system adalah suatu sistem promosi yang memberikan kesempatan untuk mengisi 

jabatan berdasarkan hubungan pribadi, baik itu karena adanya hubungan darah 

ataupun teman sejawat (Handoko, 2001). Merit system adalah suatu sistem 

promosi jabatan yang didasarkan kepada prestasi kerja yang dicapai oleh seorang 

pegawai, sedangkan career system merupakan sistem promosi karyawan dengan 
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memperhatikan masa kerja, pengalaman dan pengabdian karyawan untuk dapat 

mengisi jabatan yang kosong (Hasibuan, 2002). 

Prosedur pelaksanaan promosi karyawan dapat digolongkan menjadi 

prosedur promosi tertutup atau prosedur promosi terbuka. Apabila prosedur 

promosi karyawan dilaksanakan secara tertutup, maka kenaikan pangkat atau 

jabatan di dalam organisasi hanya dapat diduduki oleh karyawan yang ada di 

dalam organisasi yang bersangkutan. Sebaliknya bila prosedur promosi dilakukan 

secara terbuka, maka kenaikan pangkat dan jabatan yang ada di dalam organisasi 

akan dapat diduduki oleh orang luar dari organisasi itu asalkan mempunyai 

kecakapan yang diperlukan tanpa melalui pengangkatan sebagai calon pegawai 

pada organisasi tersebut. Adapun prosedur promosi yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Manajer pabrik atau factory manager memberikan informasi mengenai adanya 

kekosongan jabatan pengawas pada kepala departemen. 

2. Kepala departemen menentukan kandidat karyawan yang akan dipromosikan. 

3. Kepala departemen melakukan penilaian kinerja karyawan dengan 

membandingkan profil individu kandidat dengan jabatan yang ditawarkan. 

4. Manajer pabrik menerbitkan surat permohonan kepada direktur yang berisi 

tentang kemampuan kandidat agar karyawan tersebut dapat dipromosikan. 

5. Setelah direktur menyetujui surat permohonan promosi karyawan, maka akan 

segera diterbitkan surat keputusan kenaikan jabatan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem 

promosi karyawan yang digunakan oleh PT.ILUFA adalah gabungan dari merit 

system dan career system yaitu pertimbangan karyawan yang akan dipromosikan 
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dititik beratkan pada prestasi kerja dan pengalaman kerja. Prestasi kerja 

merupakan syarat untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan 

karyawan dapat dipergunakan dalam menjalankan tugasnya. Prestasi kerja 

karyawan baik karyawan departemen produksi maupun departemen quality 

control dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas produk yang mampu dihasilkan 

per harinya. Kualitas produk yang dihasilkan oleh karyawan departemen produksi 

dapat dilihat dari potongan daging, berat bersih produk serta tidak adanya daging 

merah, sisik, duri, mikroba patogen (TPC, E.coli, dan Salmonela) serta tidak 

adanya bahan logam pada produk. Prestasi kerja karyawan departemen quality 

control lebih ditekankan pada kemampuan dalam menganalisa dan memprediksi 

kualitas bahan baku berdasarkan tekstur, kenampakan, elastisitas, warna kulit dan 

bau, mengetahui ciri-ciri bahan baku yang diberi formalin ataupun bahan kimia 

lainnya, mampu memilah-milah produk yang baik dan jelek sehingga mampu 

mengurangi produk jelek yang lolos dan mengurangi tingkat kerugian perusahaan.  

Promosi karyawan pada PT.ILUFA merupakan promosi tertutup yaitu 

jabatan yang ditawarkan hanya dapat diduduki oleh karyawan perusahaan. 

Promosi dapat dilakukan apabila ada jabatan yang lowong atau kosong yang 

biasanya dikarenakan karyawan yang menempati posisi tersebut mengundurkan 

diri, diberhentikan atau meninggal. Selain itu, promosi karyawan juga dapat 

dilakukan apabila terjadi kebutuhan karyawan pada jabatan tersebut yang 

dikarenakan proses produksi meningkat.  

Proses penilaian kinerja yang dilakukan selama ini telah sesuai dengan 

surat perjanjian antara perusahaan dengan karyawan yang menyatakan bahwa 

penilaian kinerja karyawan dilakukan langsung oleh kepala bagian/departemen 
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yang selanjutnya hasil penilaian tersebut akan dipergunakan oleh pimpinan 

sebagai dasar penentuan gaji, golongan, dan jabatan. Selama ini, penilaian kinerja 

karyawan masih dipengaruhi oleh hubungan pribadi serta belum adanya form 

penilaian kinerja secara spesifik yang memuat variabel-variabel tetap dalam 

sistem penilaian. Hal ini menyebabkan timbulnya subyektifitas penilaian yang 

dapat mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan kesalahan pemilihan 

karyawan yang akan dipromosikan. 

Subyektifitas penilaian tersebut dapat dikurangi dengan melakukan 

pendekatan metode penilaian yang obyektif yaitu dengan menggunakan metode 

penilaian Rating Scale skala Likert. Rating Scale adalah salah satu alat untuk 

memperoleh data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sifat/ciri-ciri 

tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara bertingkat (Fransisca, 

2007). Penilaian yang diberikan oleh penilai (kepala departemen) didasarkan atas 

observasi spontan terhadap perilaku karyawan, yang berlangsung dalam kerja, 

pergaulan dan komunikasi sosial selama periode waktu tertentu. Unsur penilaian 

terdapat dalam pernyataan pandangan dari orang yang menilai subyek tertentu 

pada masing-masing sifat atau sikap yang tercantum dalam daftar.  

Hasil penilaian menggunakan metode Rating Scale belum dapat 

memberikan gambaran yang obyektif tentang orang yang dinilai sehingga 

dibutuhkan sebuah penyusunan skala penilaian dengan mencantumkan sifat atau 

sikap yang jelas disertai dengan deskripsi singkat pada variabel penilaian maupun 

skala penilaiannya. Selain hal tersebut, juga dibutuhkan sebuah form penilaian 

yang diisi oleh beberapa orang yang kemudian dipelajari bersama-sama untuk 

mendapatkan suatu deskripsi tentang kepribadian seseorang yang cukup 
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terandalkan dan sesuai dengan kenyataan. Variabel yang ditetapkan dalam 

penilaian kinerja karyawan PT.ILUFA terdiri dari 5 hal yaitu prestasi kerja, 

tanggung jawab, pendidikan, keahlian teknikal dan disiplin dengan skala penilaian 

1(kurang sekali) – 5(baik sekali). Form penilaian kinerja karyawan dapat dilihat 

pada Lampiran 2. 

 

4.2 Analisa Tingkat Kepentingan Kriteria Penilaian Kinerja Karyawan 

Pembobotan untuk setiap kriteria pada penelitian ini menggunakan metode 

AHP karena selain metodenya sederhana, kelebihan metode ini adalah mampu 

memperhitungkan konsistensi dari pengisi kuisioner/responden. Penelitian ini 

menggunakan data hasil kuisioner (data kualitatif) kemudian dilakukan 

pembobotan untuk menghasilkan data yang kuantitatif. Untuk mempermudah 

pelaksanaan pembobotan dengan metode AHP maka digunakan bantuan software 

Expert Choice.  

Penggunaan AHP sebagai alat untuk pengambilan keputusan dimulai 

dengan tahapan dekomposisi masalah yang meliputi penentuan tujuan (goal) dari 

suatu kegiatan dan perumusan kriteria (criteria). Dalam penelitian ini, tujuan yang 

ingin dicapai oleh PT.ILUFA adalah memilih karyawan yang terbaik dan pantas 

untuk dipromosikan sebagai pengawas. Tahap selanjutnya adalah tahap 

perbandingan antar kriteria dengan cara penyebaran kuisioner kepada tiga 

responden (manajer pabrik, kepala departemen produksi dan kepala departemen 

quality control) untuk menghasilkan nilai pendapat gabungan. Nilai pendapat 

gabungan berasal dari rata-rata geometri pendapat individu. Nilai pendapat 

individu dan perhitungan rata-rata geometri dapat dilihat pada Lampiran3. 
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Tahap berikutnya adalah menguji konsistensi setiap matrik berpasangan 

antar kriteria. Responden dinilai konsisten apabila nilai rasio konsistensinya 

mendekati nilai 0,1. Berdasarkan hasil perhitungan pada Lampiran 4, diketahui 

bahwa nilai rasio konsistensi berada dibawah nilai 0,1 yaitu sebesar 0,036 yang 

berarti bahwa penilaian telah konsisten dan hasilnya dapat diterima. Hasil ini 

sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa untuk model AHP, matrik 

berpasangan dapat diterima jika Nilai Rasio Konsistensi � 0,1 (Suryadi, 1998). 

Analisa tingkat kepentingan kriteria penilaian kinerja karyawan dijabarkan pada 

subbab berikut ini. 

4.2.1 Kriteria Penilaian Kinerja Karyawan 

Hasil perhitungan tingkat kepentingan kriteria penilaian kinerja karyawan 

menggunakan metode AHP secara berurutan adalah prestasi kerja, tanggung 

jawab, pendidikan, keahlian teknikal dan disiplin. Hasil pembobotan kriteria dapat 

dilihat pada Gambar 4. 

            

 

 

 

Gambar 4. Hasil Pembobotan Kriteria 

Pada Gambar 4, prestasi kerja menjadi prioritas pertama dengan bobot 

prioritas sebesar 0,424 atau 42,4%. Prestasi kerja merupakan unsur yang 

terpenting dalam memberikan penilaian atas kemajuan yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam suatu organisasi. Selain itu, prestasi kerja akan mampu 

mendorong organisasi tersebut lebih maju dan berkembang (Umboh, 2005). Hasil 
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penelitian Pioresta (2008) juga menyatakan bahwa variabel prestasi kerja dan 

tanggung jawab merupakan variabel penting dalam penilaian kinerja untuk proses 

promosi karyawan. Ketiga hasil penelitian ini sesuai dengan literatur yang 

menyatakan bahwa secara administratif, perusahaan atau organisasi dapat 

menjadikan penilaian prestasi kerja sebagai acuan atau standar di dalam membuat 

keputusan yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan karyawan, termasuk untuk 

promosi pada jenjang karir yang lebih tinggi, pemberhentian dan penghargaan 

atau penggajian (Gomes, 2003). 

Variabel tanggung jawab menjadi prioritas kedua setelah prestasi kerja 

dengan bobot prioritas sebesar 0,23 atau 23%. Variabel tersebut ternyata lebih 

penting daripada variabel disiplin, hasil ini sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Supriono (2007). Penilaian tanggung jawab seorang karyawan 

didasarkan pada tingkat kemampuan karyawan untuk menghasilkan output sesuai 

target dan kemampuan karyawan untuk tidak mengabaikan pekerjaan serta tidak 

melemparkan kesalahan kepada orang lain. Hasil penelitian Pradita (2006), 

menyatakan bahwa karyawan yang dalam bekerjanya memiliki tanggung jawab 

kerja dapat dikatakan bahwa mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk 

keberhasilan organisasi. Dari parameter-parameter tersebut dapat diketahui bahwa 

variabel tanggung jawab mempunyai pengaruh terhadap kelancaran proses 

produksi sehingga perlu diperhitungkan dalam evaluasi kinerja karyawan.  

Pendidikan merupakan prioritas ketiga dengan bobot prioritas sebesar 

0,167 atau 16,7%. Meskipun jabatan yang dipromosikan hanya sebagai pengawas 

bagian produksi atau bagian quality control, variabel pendidikan juga 

diperhitungkan dengan alasan bahwa pendidikan mampu menunjukkan tingkatan 
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pengetahuan dan kemampuan seseorang. Selain itu, seseorang yang memiliki 

pendidikan lebih tinggi mempunyai kemungkinan lebih besar untuk dapat 

mengatur bawahannya dan mengendalikan keadaan. 

Keahlian teknikal berada pada urutan keempat dengan bobot prioritas 

sebesar 0,106 atau 10,6%. Hal ini dihubungkan dengan tugas seorang pengawas 

yang tidak terlalu membutuhkan sebuah keahlian teknikal yang sangat spesifik 

seperti halnya pengawas bagian teknis. Keahlian yang dibutuhkan oleh pengawas 

bagian produksi dan quality control hanya sebatas pada ketelitian kerja dan 

kemampuan mencari cara kerja yang cepat. 

Disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta sanggup menerima sanksinya 

apabila karyawan melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. Kedisiplinan 

dalam kehadiran seorang karyawan sesuai jam-jam kerja yang telah ditentukan 

sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab seorang karyawan untuk 

mematuhinya. Oleh karena itulah, dalam proses promosi karyawan variabel 

disiplin menjadi prioritas terakhir dengan bobot prioritas sebesar 0,073 atau 7,3%. 

Namun, hal ini tidak berarti bahwa disiplin bukan kriteria penting karena 

berdasarkan penelitian Nugroho (2006), ternyata ada hubungan positif antara 

disiplin kerja dengan produktivitas kerja karyawan yang berarti bahwa faktor 

disiplin kerja ikut menentukan tingkat produktivitas kerja karyawan. 
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4.3 Analisis Sistem Pendukung Keputusan 

4.3.1 Identifikasi Masalah 

Kegiatan yang dilakukan dalam proses analisis sistem diawali dengan 

identifikasi masalah guna merumuskan spesifikasi sistem pendukung keputusan 

yang akan dibangun. Identifikasi masalah dilakukan dengan mempelajari sistem 

yang ada guna mengetahui kekuatan dan kelemahan untuk kemudian dijadikan 

pembanding. Berdasarkan hasil dari proses identifikasi masalah, dirumuskan 

beberapa permasalahan yang berkaitan dengan proses promosi karyawan di 

PT.ILUFA, antara lain: 

1. Penilaian kinerja karyawan masih secara subyektif, masih dipengaruhi oleh 

hubungan pribadi dan belum adanya form penilaian kinerja secara spesifik 

yang memuat variabel-variabel penilaian kinerja karyawan yang nantinya 

dapat digunakan untuk proses evaluasi kerja. Hal ini menyebabkan timbulnya 

subyektifitas penilaian yang dapat mengakibatkan terjadinya kecemburuan 

sosial dan kesalahan pemilihan karyawan yang akan dipromosikan. 

2. Belum adanya kesesuaian antara karakteristik karyawan yang dipromosikan 

dengan beban kerja jabatan yang baru yaitu sebagai pengawas sehingga 

menimbulkan penurunan kualitas kerja. Seorang pengawas harus mampu 

mengawasi jalannya tiap proses pada masing-masing departemen (departemen 

produksi maupun quality control) dan kinerja karyawan produksi maupun 

karyawan quality control, serta bertanggung jawab atas kelancaran tiap proses 

dalam hal efisiensi dan ketepatan waktu. 
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4.3.2 Identifikasi Kebutuhan Sistem Pendukung Keputusan 

Kebutuhan sistem dalam penelitian ini berupa perangkat keras (hardware) 

yang berupa perangkat komputer dengan perangkat lunak (software) terkait. 

Spesifikasi perangkat komputer yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Processor : Intel® Pentium® IV 2,26 GHz atau lebih tinggi 

Mainboard : ASRock P4i45G (sesuai dengan processor) 

RAM  : Visipro 512 MB atau lebih tinggi 

Hard disk : 40GB 7200 rpm, dengan space minimal 400MB atau lebih  

besar 

Ada dua macam perangkat lunak (software) yang digunakan, yaitu: 

a. Operating System Microsoft® Windows XP Professional Service Pack 2 

sebagai sistem operasi dasar komputer. 

b. Software yang digunakan untuk merancang dan membangun sistem 

pendukung keputusan ini antara lain, Borland  Delphi 7 sebagai bahasa 

pemrograman (server programming), dan Oracle sebagai data basenya.  

Indentifikasi spesifikasi sistem pendukung keputusan dimulai dengan 

analisis input, menentukan dimana sumber dokumen digunakan untuk 

memperoleh data asli. Data yang dibutuhkan pada sistem pendukung keputusan 

promosi karyawan ini adalah data departemen, data jabatan, data pendidikan, data 

kriteria dan data karyawan yang diperoleh dari perusahaan. Selain itu, sistem juga 

membutuhkan data hasil penilaian kinerja karyawan tahap awal yang berasal dari 

kepala departemen, baik kepala departemen produksi ataupun departemen quality 

control. Kemudian dilanjutkan dengan analisis output yaitu menentukan bentuk 
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laporan yang memenuhi kebutuhan pengambil keputusan. Output atau informasi 

yang dihasilkan dari sistem ini adalah informasi tentang kandidat karyawan yang 

terpilih beserta hasil penilaian kinerja karyawan yang telah dikalikan dengan 

bobot dari tiap variabel penilaian. Informasi ini nantinya akan menjadi acuan bagi 

pengambil keputusan yaitu manajer pabrik untuk menentukan karyawan yang 

pantas untuk dipromosikan. Informasi tentang nilai kinerja karyawan juga 

dibutuhkan oleh kepala departemen dan karyawan yang bersangkutan sebagai 

hasil evaluasi kinerja selama ini. 

 

4.4 Kerangka Perancangan Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem pendukung keputusan promosi karyawan merupakan sistem yang 

digunakan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan karyawan 

yang akan dipromosikan sesuai dengan beban kerja jabatan yang ditawarkan. 

Pengambilan keputusan pada sistem ini didasarkan atas wewenang dan fakta yang 

ada. Manajer pabrik memiliki hak untuk menilai bawahannya dan mengambil 

keputusan karyawan yang layak untuk dipromosikan. Wewenang ini merupakan 

hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan ke bawahan dalam 

organisasi. Meskipun keputusan atas dasar wewenang adalah baik, namun perlu 

diperhatikan bahwa apabila keputusan hanya berdasarkan atas wewenang belaka 

akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan praktik-praktik diktaktoral 

(Kamaluddin, 2003). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah dukungan fakta yaitu 

berupa data dan informasi untuk menghasilkan keputusan yang solid, sehat dan 

akurat. Adapun keunggulan dari sistem yang akan dibangun ini adalah: 

1. Memberikan penilaian kinerja karyawan yang lebih obyektif. 
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2. Mempercepat proses penilaian kinerja karyawan. 

3. Mempermudah dalam pengambilan keputusan karyawan yang akan 

dipromosikan. 

 

4.4.1 Perancangan Basis Data 

4.4.1.1 Konteks Diagram 

Context Diagram (Konteks Diagram) merupakan penggambaran sistem 

secara garis besar, diagram ini menggambarkan hubungan antar kesatuan luar 

(external entity) dengan sistem secara garis besar, kemudian dipecah-pecah 

menjadi bagian yang lebih terinci. Pada konteks diagram terdapat satu proses yang 

menggambarkan keseluruhan proses pada sistem tersebut. Rancangan konteks 

diagram dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Konteks Diagram Sistem Pendukung Keputusan Promosi 
Karyawan 

 

Rancangan konteks diagram ini melibatkan tiga external entity yaitu 

karyawan, kepala departemen, dan manajer pabrik. Untuk menghasilkan sebuah 
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informasi yang berupa alternatif-alternatif kandidat karyawan yang layak untuk 

dipromosikan, sistem pendukung keputusan promosi karyawan membutuhkan 

masukan data berupa data lengkap karyawan yang berasal dari karyawan dan hasil 

penilaian kinerja karyawan tahap awal yang berasal dari kepala departemen. 

Kedua masukan data tersebut nantinya akan menghasilkan sebuah data berupa 

nilai kinerja karyawan yang akan diserahkan kembali kepada karyawan dan 

kepada kepala departemen sebagai hasil evaluasi kinerjanya selama ini serta 

laporan akhir bagi manajer pabrik yang berupa nama kandidat karyawan, nilai 

kinerja kandidat dan status kandidat yang akan dipromosikan.  

4.4.1.2 Diagram Arus Data 

Diagram Arus Data atau Data Flow Diagram (DFD) merupakan alat 

perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi, 

dapat digunakan untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang 

mudah dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun 

pembuat program. DFD level 0 sistem pendukung keputusan promosi karyawan 

dapat dilihat pada Gambar 6. 

Pada DFD level 0 sistem pendukung keputusan promosi karyawan 

terdapat empat proses yaitu input data karyawan, klasifikasi karyawan, penilaian 

kinerja dan laporan. Data yang dibutuhkan pada proses input data karyawan 

adalah data lengkap masing-masing karyawan yang kemudian akan dilanjutkan 

dengan proses klasifikasi karyawan. Proses ini bertujuan untuk 

mengklasifikasikan keseluruhan data karyawan berdasarkan departemen tempat 

karyawan bekerja. Hasil dari proses ini berupa data karyawan terklasifikasi yang 

disimpan pada file karyawan. 
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Proses penilaian kinerja karyawan mendapat input data dari file karyawan 

yang berupa data kandidat karyawan yang akan dipromosikan,  kriteria penilaian 

kinerja dan bobot kriteria yang berasal dari file kriteria serta hasil penilaian tahap 

awal dari kepala departemen. Output data yang dihasilkan dari proses ini adalah 

hasil penilaian akhir kinerja karyawan yang akan disimpan dalam file nilai. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. DFD Level 0 Sistem Pendukung Keputusan Promosi Karyawan 

Nilai kinerja 
karyawan

Karyawan 

Data  
karyawan 

D1 Karyawan 

D2    Kriteria 

D3     Nilai 

Manajer Pabrik 

Kriteria&bobot kriteria 

Laporan

Nilai kinerja 
karyawan

Hasil penilaian 
akhir 

Data kandidat

1.0 
Input data 
karyawan 

2.0 
Klasifikasi 
Karyawan 
�

3.0 
Penilaian 
Kinerja 

Kepala Departemen 

Hasil penilaian 
awal 

Data  
karyawan 

Data karyawan
terklasifikasi

4.0 
Laporan 

Nilai kinerja 
karyawan



�

Data yang dibutuhkan dalam proses laporan diambil dari file nilai 

sedangkan aliran data yang keluar adalah nilai kinerja karyawan dan laporan. 

Nilai kinerja karyawan ditujukan pada karyawan dan kepala departemen sebagai 

hasil evaluasi kinerja masing-masing karyawan selama ini sedangkan laporan 

yang berupa nama kandidat karyawan, nilai kinerja kandidat dan peringkat 

kandidat yang akan dipromosikan diserahkan kepada manajer pabrik selaku 

pengambil keputusan. 

4.4.1.3 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang 

menggambarkan sebuah hubungan antar entitas yang ada di dalam sebuah sistem. 

Pada sistem pendukung keputusan promosi karyawan ini, terdapat enam entitas 

yang saling berhubungan yaitu entitas Departemen, Karyawan, Pendidikan, 

Jabatan, Nilai dan Kriteria. Masing-masing entitas tersebut akan diperjelas dengan 

beberapa atribut yang mengikutinya. ERD sistem pendukung keputusan promosi 

karyawan dapat dilihat pada Gambar 7. 

Gambar 7 menerangkan bahwa setiap entitas berhubungan dengan entitas 

lainnya yaitu karyawan bekerja pada satu departemen dengan satu jabatan yang 

diembannya. Setiap departemen memiliki banyak karyawan namun satu karyawan 

hanya dapat bekerja pada satu departemen saja. Sama halnya dengan departemen, 

satu jabatan dapat diemban oleh satu atau lebih karyawan, namun satu karyawan 

hanya mengemban satu jabatan. Hubungan lainnya adalah setiap karyawan 

memiliki satu nilai kinerja dengan beberapa kriteria penilaian, namun tidak 

menutup kemungkinan jika ada karyawan yang memiliki nilai kinerja yang sama. 
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Gambar 7. ERD Sistem Pendukung Keputusan Promosi Karyawan 

 

4.4.1.4 Pembuatan Data base 

Data base yang digunakan adalah Oracle. Berikut adalah tabel-tabel dalam 

batabase: 

a. Tabel Departemen, berguna untuk menentukan kode dan nama departemen. 

Tabel 1. Departemen 
FIELD TIPE DATA KETERANGAN KEY 

Kode Departemen Varchar2(20) Kode Departemen Primary 
Nama Departemen Varchar2(50) Nama Departemen - 
 

 

 

Karyawan 

 PK    ID Karyawan 
Nama 
Jenis Kelamin 
Alamat 
Status 
Tempat Lahir 
Tanggal Lahir 
Masa Kerja 

FK1  Kode Departemen 
FK2  Kode Jabatan 
FK3  Kode Pendidikan 

Nilai 

PK      Date 
PK      ID Karyawan 
FK1    Kode Kriteria 
          Nilai 

Kriteria 

 PK    Kode Kriteria 
       Kriteria 
       Bobot Kriteria 

Departemen 

 PK    Kode Departemen 
       Nama Departemen 
       

Pendidikan 

 PK    Kode Pendidikan 
       Pendidikan 

Jabatan 

 PK    Kode Jabatan 
       Jabatan 
       Keterangan 
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b. Tabel Jabatan, tabel ini berguna untuk menentukan kode dan jabatan serta 

keterangan bila diperlukan. 

Tabel 2. Jabatan 
FIELD TIPE DATA KETERANGAN KEY 

Kode Jabatan Varchar2(20) Kode Jabatan Primary 
Jabatan Varchar2(50) Nama Jabatan - 
Keterangan Varchar2(50) Nama Golongan - 

 

c. Tabel Pendidikan, berguna untuk menentukan kode dan jenjang pendidikan.  

Tabel 3. Pendidikan 
FIELD TIPE DATA KETERANGAN KEY 

Kode Pendidikan Varchar2(20) Kode pendidikan Primary  
Pendidikan Varchar2(50) Jenjang pendidikan  
 

d. Tabel Karyawan, tabel ini berguna untuk menyimpan data karyawan. 

Tabel 4. Karyawan 
FIELD TIPE DATA KETERANGAN KEY 

ID Karyawan Varchar2(20) Kode karyawan Primary 
Nama Varchar2(80) Nama karyawan - 
Jenis Kelamin Varchar2(15) Jenis kelamin karyawan - 
Alamat Varchar2(100) Alamat tempat tinggal 

karyawan 
- 

Status Varchar2(25) Status karyawan - 
Tempat Lahir Varchar2(80) Tempat lahir karyawan - 
Tanggal Lahir Date Tanggal lahir karyawan - 
Masa Kerja Date Lama kerja karyawan - 
Kode Departemen Varchar2(20) Kode departemen Foreign Key 
Kode Jabatan Varchar2(20) Kode jabatan Foreign Key 
Kode Pendidikan Varchar2(20) Kode pendidikan Foreign Key 
   

e. Tabel Nilai, tabel ini berguna sebagai tempat penyimpanan nilai kinerja 

karyawan. 

Tabel 5. Nilai 
FIELD TIPE DATA KETERANGAN KEY 

Date Date Tanggal penilaian Primary Key 
ID Karyawan Varchar2(20) Kode karyawan Primary Key 
Kode Kriteria Varchar2(20) Kode Kriteria Foreign Key 
Nilai Varchar2(200) Total Nilai - 
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f. Tabel Kriteria, tabel ini berguna untuk menentukan kode, kriteria dan bobot 

kriteria. 

Tabel 6. Kriteria 
FIELD TIPE DATA KETERANGAN KEY 

Kode Kriteria Varchar2(20) Kode kriteria Primary Key 
Kriteria Varchar2(50) Nama kriteria  
Bobot Kriteria Number Derajat kepentingan 

kriteria 
 

 

4.4.2 Perancangan Basis Model 

Komponen pemodelan memberikan kemampuan pengambil keputusan 

untuk menganalisis masalah secara penuh melalui pengembangan dan 

perbandingan alternatif keputusan. Integrasi model-model ke dalam sistem 

informasi berarti mengubah suatu sistem informasi manajemen yang berdasarkan 

pendekatan komunikasi data (data base) dan pelaporan terintegrasi menjadi suatu 

sistem pendukung keputusan (Suryadi, 1998). Komponen pemodelan merupakan 

alat utama untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan dan pemecahan 

masalah. 

Secara fungsional, basis model pada sistem pendukung keputusan promosi 

karyawan ini merupakan model taktis yaitu model yang sering digunakan oleh 

manajemen tingkat menengah untuk membantu dalam melakukan alokasi kontrol 

sumber daya organisasi. Model yang digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan merupakan model matematis yaitu model yang merepresentasikan 

sistem secara simbolik dengan menggunakan rumus-rumus atau besaran-besaran 

abstrak. Pada sistem pendukung keputusan ini, model matematisnya adalah: 

 

 

Total Nilai Karyawan = (V * a) + (W * b) + (X * c) + (Y * d) + (Z * e) 
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Keterangan:  

V  = bobot disiplin 

W = bobot keahlian teknikal 

X = bobot prestasi kerja 

Y = bobot tanggung jawab 

Z = bobot pendidikan 

a = nilai kedisiplinan 

b = nilai keahlian teknikal 

c = nilai prestasi kerja 

d = nilai tanggung jawab 

e = nilai pendidikan 

4.4.3 Perancangan Dialog (Antarmuka) 

Sistem Pendukung Keputusan Promosi Karyawan memberikan fasilitas 

untuk melakukan manajemen data dan penilaian kinerja karyawan melalui sebuah 

antarmuka (interface). Antarmuka mengacu pada fasilitas komunikasi baik 

software maupun hardware, antara pengguna dengan komputer. Antarmuka 

pengguna adalah bagian dari bidang yang disebut interaksi manusia dan 

komputer, yang mempelajari manusia teknologi komputer, dan cara memperlancar 

hubungan ini. Antarmuka membahas respon/tanggapan, dan melibatkan 

pertukaran grafik, akustik dan tanda-tanda lainnya (Subakti, 2002). Berikut ini 

adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk 

menggunakan sistem pendukung keputusan promosi karyawan.  

1. Log In. 

Sistem akan memunculkan halaman log in seperti tampak pada Gambar 8. 

Halaman ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga kerahasiaan data sehingga 

hanya orang-orang yang berkepentingan yang dapat menggunakan sistem ini. 

Untuk dapat melakukan konfigurasi, seseorang harus mempunyai username 

dan password yang dapat diperoleh melalui developer SPK. 
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Gambar 8. Halaman Log In 

Setelah user melakukan Log in, maka sistem akan memunculkan halaman 

menu utama seperti tampak pada Gambar 9. Pada menu utama ini ada 

beberapa menu yang dapat diakses, yaitu: Master, Transaksi, Laporan, 

Perlengkapan, Pengguna dan Bantuan. Menu Master merupakan menu untuk 

melakukan editing master data yang berupa data departemen, jabatan, 

pendidikan, kriteria dan data karyawan. User juga mampu melakukan proses 

penilaian kinerja karyawan dengan mengakses menu Transaksi yang hasil 

laporannya dapat dilihat pada menu Laporan. Selain laporan tentang hasil 

penilaian kinerja, menu Laporan juga berisi tentang laporan keseluruhan data 

yang terdapat di master. Menu Perlengkapan merupakan menu yang 

disediakan untuk melakukan pengaturan pengguna dan perubahan password, 

sedangkan pada menu Pengguna terdapat 3 menu lain yaitu Switch User yang 

digunakan apabila ingin melakukan penggantian user tanpa keluar dari 

program, menu Logout untuk berpindah pengguna atau mengakhiri pengguna 

yang sedang aktif, sedangkan menu Keluar digunakan untuk keluar dari 

keseluruhan program aplikasi sistem pendukung keputusan promosi karyawan. 
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Gambar 9. Menu Utama SPK Promosi Karaywan 

 

2. Pengelolaan Data Departemen 

Untuk mengelola data departemen, maka user harus masuk pada menu 

Master-Departemen kemudian sistem akan menampilkan halaman manajemen 

data departemen seperti tampak pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Halaman Manajemen Data Departemen 
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Untuk menambah data departemen, klik tombol Tambah pada halaman 

Manajemen Data Departemen. Sistem akan menampilkan halaman 

penambahan data departemen seperti tampak pada Gambar 11. Isikan kode 

departemen dan nama departemen. Setelah semua isian terisi, klik tombol 

Simpan. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 11. Halaman Penambahan Data Departemen 

 

3. Pengelolaan Data Jabatan 

Pengelolaan data jabatan diawali dengan mengklik menu Master-Jabatan yang 

ada pada halaman Menu Utama (Gambar 9). Sistem akan memunculkan 

halaman manajemen data jabatan seperti tampak pada Gambar 12. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 12. Halaman Manajemen Data Jabatan 
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Untuk menambahkan data jabatan, pada halaman manajemen data jabatan 

(Gambar 12) klik tombol Tambah, kemudian sistem akan menampilkan 

halaman penambahan data jabatan seperti tampak pada Gambar. 13. Isikan 

data-data tentang kode jabatan, jabatan dan keterangan yang berupa 

keterangan tingkat golongan, klik tombol Simpan. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 13. Halaman Penambahan Data Jabatan 
 

4. Pengelolaan Data Pendidikan 

Pengelolaan data pendidikan diawali dengan mengklik menu Master-

Pendidikan yang ada pada halaman Menu Utama (Gambar 9). Sistem akan 

memunculkan halaman manajemen data pendidikan seperti tampak pada 

Gambar 14. 
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Gambar 14. Halaman Manajemen Data Pendidikan 

Untuk menambahkan data pendidikan, pada halaman manajemen data 

pendidikan (Gambar 14) klik tombol Tambah, kemudian sistem akan 

menampilkan halaman penambahan data pendidikan seperti tampak pada 

Gambar 15. Isikan data-data tentang kode pendidikan dan jenjang pendidikan 

lalu klik tombol Simpan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 15. Halaman Penambahan Data Pendidikan 

 

5. Pengelolaan Data Kriteria Penilaian Kinerja 

Pengelolaan data kriteria penilaian kinerja karyawan merupakan salah satu 

proses terpenting karena berkaitan dengan hasil perhitungan derajat 
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kepentingan dari masing-masing variabel penilaian kinerja. Pengelolaan data 

diawali dengan mengklik menu Master-Kriteria kemudian sistem akan 

memunculkan Halaman Manajemen Data Kriteria Penilaian Kinerja seperti 

pada Gambar 16. 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. Halaman Manajemen Data Kriteria Penilaian Kinerja 

Untuk melakukan penambahan data kriteria, klik tombol Tambah pada 

Halaman Manajemen Data Kriteria Penilaian kemudian isikan data tentang 

kode kriteria, nama kriteria berikut dengan bobot kriteria sesuai dengan hasil 

perhitungan AHP. Halaman penambahan data kriteria dapat dilihat pada 

Gambar 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Halaman Penambahan Data Kriteria Penilaian Kinerja 
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6. Pengelolaan Data Karyawan 

 Pengelolaan data karyawan dapat dilakukan dengan masuk ke menu Master- 

Karyawan dari Menu Utama SPK, kemudian sistem akan menampilkan 

halaman Manajemen Karyawan seperti tampak pada Gambar 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Halaman Manajemen Data Karyawan 

Untuk penambahan data karyawan, klik tombol Tambah pada Halaman 

Manajemen Data Karyawan, setelah itu sistem akan menampilkan Halaman 

Panambahan Data Karyawan seperti pada Gambar 19. Tuliskan semua data 

tentang karyawan sesuai dengan form yang ada kemudian klik tombol 

Simpan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Halaman Penambahan Data Karyawan 
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7. Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja karyawan merupakan proses utama pada Sistem Pendukung 

Keputusan Promosi Karyawan dengan syarat bahwa karyawan yang berhak 

untuk dipromosikan merupakan karyawan yang telah bekerja minimal selama 

5 tahun. Penilaian kinerja karyawan didasarkan atas 5 variabel yaitu prestasi 

kerja, tanggung jawab, pendidikan, keahlian teknikal dan disiplin. Bobot dari 

masing-masing kriteria merupakan konstanta yang tidak dapat dirubah selama 

tidak terjadi perhitungan ulang tingkat kepentingan tiap variabel. Total nilai 

kinerja karyawan merupakan hasil kali bobot variabel dengan nilai tahap awal. 

Nilai tahap awal adalah nilai yang diberikan oleh kepala departemen dengan 

skala 1-5. Setelah proses penilaian selesai klik tombol Simpan dan secara 

otomatis hasil penilaian akan tersimpan pada file nilai serta dapat ditampilkan 

pada menu Laporan. Halaman Penilaian Kinerja Karyawan dapat dilihat pada 

Gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Halaman Penilaian Kinerja Karyawan 
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4.4.4 Konfigurasi Sistem Pendukung Keputusan 

Pendekatan perancangan konfigurasi sistem pendukung keputusan 

diintegrasikan dengan pendekatan arsitektur sistem yang bertujuan untuk 

menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lain, dan memindahkan 

mekanisme pengendalian sistem dari satu komponen ke komponen lain. Arsitektur 

dalam sistem pendukung keputusan promosi karyawan merupakan arsitektur 

jaringan (network). Arsitektur jaringan dirancang untuk menggabungkan 

komponen-komponen yang dikembangkan kelompok yang berbeda untuk 

lingkungan operasi yang berbeda. Untuk setiap komponen dialog terdapat sebuah 

komponen interface, seperti interface untuk update data karyawan akan berbeda 

dengan interface update departemen, jabatan, pendidikan, kriteria maupun untuk 

interface proses penilaian dengan tujuan untuk memungkinkan komponen dialog 

dan pemodelan untuk membagi data dan memudahkan penambahan komponen 

baru. Secara umum, konsep Sistem Pendukung Keputusan Promosi Karyawan 

dapat dilihat pada Gambar 21. 

Terdapat tiga aspek penting dalam sistem pendukung keputusan promosi 

karyawan yaitu input, proses dan output. Enam buah data base yang terdiri dari 

data base departemen, jabatan, pendidikan, karyawan, nilai dan kriteria, serta 

model base yang berupa model taktis dan matematis akan menjadi input dalam 

sistem. Input tersebut akan digunakan pada proses pengumpulan dan 

pengorganisasian data dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan data 

sesuai dengan kebutuhan pengguna serta digunakan pada proses perhitungan atau 

penilaian kinerja. Hasil atau output dari proses tersebut adalah nilai akhir kinerja 
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serta status keputusan kandidat karyawan yang akan dipromosikan, apakah lolos 

seleksi atau tidak lolos dengan ketentuan nilai lolos yaitu � 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Konsep Sistem Pendukung Keputusan Promosi Karyawan 

Tiga komponen utama pembentuk sistem pendukung keputusan yang 

berupa data base, model base dan komponen dialog akan saling berhubungan satu 

sama lain untuk membentuk sebuah sistem yang utuh. Konfigurasi subsistem data 

base dibagi atas dua prosedur, yaitu subsistem manajemen data base dan 

subsistem ekstraksi data. Subsistem manajemen data base berfungsi sebagai 

pengelola data base, meliputi pemasukan data, penambahan data, perubahan 

struktur berkas data, modifikasi data, penghapusan data, penjabaran (list) data, 

sortir data, duplikasi berkas data dan integrasi/agregasi berkas data. Prosedur 

selanjutnya adalah subsistem ekstraksi data yang bertujuan untuk 

mengorganisasikan file-file dari data base sumber guna menunjang analisis dan 
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presentasi data yang dibutuhkan dalam model base maupun komponen dialog. 

Empat macam operasi ekstraksi data yang termasuk fungsi sistem ekstraksi data, 

yaitu: deskripsi data, pemilahan (subsetting), agregasi dan presentasi. Operasi 

deskripsi data digunakan untuk menggambarkan file-file dalam basis data. 

Operasi subsetting memungkinkan penggunaan kriteria aritmetik dan logik untuk 

memilih field atau record dari basis data sumber. Operasi agregasi memungkinkan 

menjumlah, menghitung, menggabungkan atau mengkombinasi field atau record 

secara aritmetis. Operasi presentasi data dibutuhkan untuk melihat hasil-hasil 

operasi agregasi dan pemilahan. Melalui komponen dialog, pemakai dapat 

memberikan intruksi pada komponen ekstraksi data untuk memilih berkas data 

dan menentukan lingkungan berkas data yang akan diolah. 

Komponen pemodelan memberikan kemampuan pengambil keputusan 

untuk menganalisis masalah secara penuh melalui pengembangan dan 

perbandingan alternatif keputusan. Integrasi model-model ke dalam sistem 

informasi berarti mengubah suatu sistem informasi manajemen yang berdasarkan 

pendekatan komunikasi data (data base) dan pelaporan terintegrasi, menjadi suatu 

sistem pendukung keputusan (Suryadi, 1998). Basis model dengan sistemnya 

harus diintegrasikan dengan komponen dialog secara langsung untuk memberikan 

kontrol langsung kepada pemakai selama operasi, manipulasi dan penggunaan 

model. Selain dengan komponen dialog, komponen pemodelan juga harus 

diintegrasikan dengan komponen data base. Setiap model akan memperoleh input 

dan nilai-nilai parameter dari data base dan menghasilkan output kembali ke data 

base tersebut, dengan hubungan langsung tersebut maka model dapat diperbaiki 

dan dimodifikasi. Model dalam sistem pendukung keputusan promosi karyawan 
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akan memperoleh input yang berupa data karyawan dari data base karyawan dan 

tingkat kepentingan tiap variabel penilaian dari data base kriteria, sedangkan 

output yang berupa nilai kinerja karyawan akan dimasukkan dalam data base nilai. 

Fungsi dan fleksibilitas suatu SPK tergantung pada kemudahan interaksi 

antara sistem dengan pemakainya. Interaksi ini berlangsung dalam subsistem yang 

terdiri dari perangkat lunak, terminal, dan pemakai yang membentuk suatu sistem 

dialog (Suryadi, 1998). Pada sistem pendukung keputusan promosi karyawan, 

bentuk komunikasi antar pemakai dengan sistem dilakukan dengan dialog menu 

dan tanya jawab yang berupa dialog isian, yaitu berisi pertanyaan nilai kinerja 

yang harus dijawab oleh pemakai dengan mengisi bagian yang kosong dengan 

nilai yang dianggap sesuai dengan kinerja karyawan selama ini. Jenis tanya jawab 

ini diaplikasikan pada pemasukan parameter-parameter yang berkaitan dengan 

aktivitas pemodelan. Selain komunikasi antara pemakai dengan sistem, dalam 

komponen dialog juga terdapat komunikasi peraga atau representasi yang 

diartikan sebagai pemberian informasi dari sistem untuk pemakai berupa feedback 

terhadap intruksi-intruksi yang diberikan oleh pemakainya, informasi tentang 

status keptusan lolos tidaknya kandidat karyawan yang telah dinilai dan informasi 

dalam bentuk laporan hasil proses yang disediakan pada menu Laporan. 

Komunikasi terakhir adalah komunikasi pemandu, merupakan komunikasi yang 

berkaitan dengan hal-hal yang harus dipahami oleh pemakai guna mengaktifkan 

sistem secara efektif. Komunikasi pemandu dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4.4.5 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pengujian sistem mulai awal hingga 

diperolehnya nilai kinerja setiap kandidat karyawan yang akan dipromosikan. 
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Pengujian yang dilakukan meliputi dua tahapan, yaitu uji verifikasi dan uji 

validasi. 

1. Uji Verifikasi 

Untuk verifikasi terhadap sistem pendukung keputusan promosi karyawan 

tersebut dilakukan melalui interactive dubuger, sehingga jika terjadi kesalahan 

maka sistem akan memberitahukan. Untuk verifikasi juga dilakukan dengan 

melakukan perunutan terstruktur terhadap program dalam pembuatan SPK 

tersebut. Adapun tahapan uji verifikasi adalah sebagai berikut: 

a. Jalankan program, dilihat kondisi tampilan dan error display pada saat run 

time program. Jika user berhasil memasukkan user id dan password 

dengan benar maka sistem akan melanjutkan pada halaman menu utama 

seperti tampak pada Gambar 9. Namun apabila user salah dalam 

memasukkan password, maka sistem akan memunculkan pemberitahuan 

seperti pada Gambar 22, sedangkan apabila user belum terdaftar maka 

sistem akan memberikan pemberitahuan seperti pada Gambar 23. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22. Pemberitahuan Kesalahan Password 
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Gambar 23. Pemberitahuan User Belum Terdaftar  

b. Mencoba untuk berinteraksi dengan sistem dengan cara melakukan 

manajemen data dan penilaian kinerja. Input master data jabatan dengan 

memasukkan kode jabatan, jabatan serta keterangan berupa golongan kerja 

yang ada di perusahaan. Hasil input data jabatan dapat dilihat pada Daftar 

Jabatan Gambar 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 24. Laporan Daftar Jabatan 

Proses penilaian kinerja karyawan diawali dengan memasukkan tanggal 

penilaian kemudian mencari ID Karyawan. Setelah memilih karyawan 
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melalui ID karyawan yang ada, maka secara otomatis data nama, tanggal 

masuk, masa kerja, dept dan jabt akan langsung terisi sesuai dengan yang 

ada pada master data karyawan. Kemudian lakukan penilaian pada setiap 

variabel, sistem akan secara langsung menghitung dan memberikan total 

nilai terhadap proses penilaian tersebut. Penggambaran proses penilaian 

dapat dilihat pada Gambar 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Proses Penilaian Kinerja Karyawan 

c. Teliti apakah terdapat kesalahan pada program, apakah program sudah 

berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Berdasarkan pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan 

aturan. Hal ini dapat dilihat dari koneksi dengan data base sukses sehingga 

hasil akhir dapat dilihat pada Laporan baik laporan tentang master data 

maupun laporan hasil penilaian. 
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2. Uji Validasi 

Validasi dilakukan untuk menguji keakuratan dari sistem pendukung 

keputusan promosi karyawan dan dilakukan terhadap data yang tidak 

dipergunakan dalam pembuatan model base. Adapun prosedur pengujian 

formal validasi adalah sebagai berikut: 

a. Jalankan program yang telah diverifikasi. 

b. Mencoba untuk berinteraksi dengan sistem dengan cara melakukan 

manajemen data dan penilaian kinerja. Tahap ini sama dengan tahapan 

kedua pada uji verifikasi. 

c. Catat hasil perhitungan penilaian kinerja dari sistem yang telah dibangun. 

Hasil perhitungan disimpan pada laporan nilai karyawan. 

d. Bandingkan hasil perhitungan penilaian kinerja karyawan yang diberikan 

sistem dengan hasil perhitungan manual. Sebagai contoh perhitungan  

sistem dapat dilihat pada Tabel 7, karyawan yang bernama Husaini dengan 

ID Karyawan PD033 memiliki nilai kinerja sebesar 4,6540. Hasil ini sama 

dengan hasil perhitungan secara manual yaitu: 

Total Nilai Karyawan = (V * a) + (W * b) + (X * c) + (Y * d) + (Z * e) 

= (0.073*4)+(0.106*4)+(0.424*5)+(0.23*5)+(0.167*4) 

= 0.292 + 0.424 + 2.12 + 1.15 + 0.668 

= 4.6540 

Keterangan:  

V  = bobot kedisiplinan 
W = bobot keahlian teknikal 
X = bobot prestasi kerja 
Y = bobot tanggung jawab 
Z = bobot pendidikan 

a = nilai kedisiplinan 
b = nilai keahlian teknikal 
c = nilai prestasi kerja 
d = nilai tanggung jawab 
e = nilai pendidikan 
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e. Bandingkan hasil perhitungan penilaian kinerja karyawan yang diberikan 

sistem dengan kenyataan kinerja karyawan yang dinilai. Telah sesuai 

ataukah menyimpang dengan kenyataan di lapang. Sebagai contoh hasil 

perhitungan sistem dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Penilaian Kinerja Karyawan 
Id 

karyawa
n 

Nama Departeme
n 

Jabatan Total 
nilai 

Status 

PD033 
PD056 
PD040 
PD037 
PD048 
PD010 

Husaini 
Supardi 
Marfuad 
Muhsin 
Mujiati 
Andi 
Ahmad 

Produksi 
Produksi 
Produksi 
Produksi 
Produksi 
Produksi 

Asisten 
Pengawas 
Asisten 
Pengawas 
Asisten 
Pengawas 
Asisten 
Pengawas 
Asisten 
Pengawas 
Asisten 
Pengawas 

4.6540 
4.4870 
3.7600 
3.5300 
3.0630 
2.9060 

Lolos 
Lolos 
Lolos 
Lolos 
Tidak 
Lolos 
Tidak 
Lolos 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa dari 6 kandidat karyawan yang akan 

dipromosikan, hanya 4 karyawan yang lolos penilaian yaitu Husaini, 

Supardi, Marfuad dan Muhsin dengan total nilai � 3.5. Hasil penilaian ini 

telah dinyatakan sesuai oleh kepala pabrik maupun kepala departemen 

produksi dengan alasan bahwa Husaini dan Supardi memiliki prestasi 

kerja dan tanggung jawab yang baik sekali. Prestasi kerja ditinjau dari 

kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

sehingga produk akhir yang diperoleh memiliki kualitas yang sesuai 

standar perusahaan dan kuantitasnya mencapai target yang telah 

ditentukan. Jika dilihat dari segi tanggung jawab, kedua karyawan tersebut 

dikatakan mampu bertanggung jawab dengan alasan bahwa mereka selalu 
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melakukan segala tugas yang diembannya dengan baik tanpa adanya 

penentangan terhadap tugas tersebut. Kedisiplinan dan keahlian teknikal 

kedua karyawan tersebut dikatakan baik dengan alasan bahwa mereka 

mampu bekerja sesuai jam kantor, datang tepat waktu dan jarang ijin 

keluar kantor. Selain itu, mereka juga memiliki ketelitian kerja yang tinggi 

sehingga produk yang dihasilkan selalu berkualitas bagus. Perbedaan 

penilaian antara kedua karyawan tersebut hanya terletak pada tinggat 

pendidikan. Pendidikan terakhir Husaini adalah Diploma I (DI), sedangkan 

Supardi hanya lulusan SMA sehingga penilai menganggap bahwa 

pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Husaini lebih luas dan lebih 

baik dibandingkan dengan Supardi. 

Karyawan yang tidak lolos sebagai kandidat promosi merupakan 

karyawan yang memiliki nilai total kinerja < 3.5. Mujiati mempunyai 

tanggung jawab yang baik, namun kurang ditunjang oleh kedisiplinan, 

keahlian dan prestasi kerja yang masih sesuai standar, terlebih lagi tingkat 

pendidikan yang masih kalah dibandingkan dengan kandidat lainnya. Hal 

ini juga terjadi pada Andi Ahmad yang memiliki kedisiplinan baik namun 

belum memiliki keahlian, prestasi kerja dan tanggung jawab yang lebih 

besar, selain itu pendidikan terakhirnya hanya SMP yang tingkatannya 

lebih rendah daripada kandidat lainnya. 

Dari hasil uji verifikasi dan validasi yang telah dilakukan terlihat bahwa 

data yang dimasukkan dalam master data mampu direspon oleh program sehingga 

dapat dilakukan proses penilaian. Hasil proses penilaian pada sistem sama dengan 

hasil perhitungan manual, hal ini menunjukkan bahwa rumus matematis dalam 
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program dapat dijalankan dengan benar. Selain itu, hasil penilaian sistem 

menunjukkan adanya kesesuaian dengan kondisi nyata kinerja karyawan yang 

lolos maupun tidak lolos seleksi promosi karyawan. Secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa program sistem pendukung keputusan promosi karyawan yang 

dibuat bisa diaplikasikan dengan tepat dan mudah. 

Sistem pendukung keputusan promosi karyawan yang dibuat masih 

memiliki kelemahan, yaitu: 

1. Kriteria maupun parameter penilaian kinerja karyawan belum mampu 

mencakup seluruh departemen yang ada sehingga sistem ini belum dapat 

diterapkan untuk promosi karyawan pada departemen selain depertemen 

produksi dan quality control. 

2. Belum terintegrasinya perhitungan AHP pada sistem sehingga jika terjadi 

perubahan tingkat kepentingan kriteria penilaian kinerja masih diperlukan 

diperhitungkan secara manual terlebih dahulu. 

3. Data yang diperlukan belum terkomputerisasi sehingga membutuhkan 

proses manajemen data terlebih dahulu sebelum pengaplikasian SPK 

promosi karyawan. 
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V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kriteria utama dalam penilaian kinerja karyawan adalah prestasi kerja 

(0,424) sebagai unsur penilaian terpenting atas kemajuan yang dicapai karyawan. 

Prioritas kedua yaitu tanggung jawab (0.23) yang berpengaruh terhadap 

kelancaran proses produksi, pendidikan mampu menunjukkan pengetahuan dan 

kemampuan seseorang menjadi prioritas ketiga (0.167), sedangkan keahlian 

teknikal menjadi prioritas keempat (0.106). Kriteria terakhir adalah disiplin 

(0.073) sebagai penunjang produktivitas kerja karyawan. 

Sistem pendukung keputusan promosi karyawan terbukti dapat digunakan 

untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan karyawan yang akan 

dipromosikan sesuai dengan beban kerja jabatan yang ditawarkan. SPK promosi 

karyawan memiliki tiga komponen penting yaitu: (a) Subsistem Manajemen Basis 

Data; berupa enam buah database yang mengandung data relevan dan saling 

berhubungan, (b) Subsistem Manajemen Basis Model; melibatkan model taktis 

dan matematis sehingga mampu memberikan suatu kemampuan analitis ke dalam 

system, (c) Subsistem Dialog; Sistem yang dihasilkan mempunyai tujuh menu 

utama yaitu Master, Transaksi, Laporan, Perlengkapan, Pengguna, dan Bantuan 

dengan 18 halaman interaksi.  
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5.2 Saran 

Sistem pendukung keputusan promosi karyawan memiliki kekurangan 

yaitu kriteria penilaian kinerja karyawan belum mampu mencakup seluruh 

departemen yang ada sehingga sistem ini belum dapat diterapkan untuk promosi 

karyawan pada departemen lain. Oleh karena itu diharapkan adanya penelitian 

lanjutan untuk menggunakan kriteria evaluasi yang dapat digeneralisasikan pada 

seluruh departemen yang ada. 
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Lampiran 1. Kuesioner 

 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
 

 
I. Tujuan Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan Skripsi guna memperoleh 

gelar kesarjanaan di Fakultas Teknologi Pertanian, Jurusan Teknologi Industri 

Pertanian Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem 

pendukung keputusan promosi karyawan yang sistematis dan mudah digunakan. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan serta informasi 

bagi perusahaan dalam memperoleh masukan dan melandasi pengambilan 

keputusan untuk melakukan promosi karyawan. 

Saya berharap atas kesediaan Bapak/ Ibu / Saudara untuk mengisi 

kuesioner ini secara obyektif untuk membantu kelancaran dalam menyelesaikan 

skripsi ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I, Saya ucapkan Terima Kasih. 

 

II.  Identitas Responden 

1.   Nama                     :  ..............................    

2.   Jenis kelamin         :  Laki-laki / Perempuan (*)    

3.   Pendidikan terakhir       :   .............................. 

4.   Pekerjaan                       :   .............................. 

5.   Jabatan                           :   .............................. 

 

Ket : (*) coret yang tidak perlu 
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Lampiran 1. Lanjutan 
 
Petunjuk Pengisian Skala Penilaian  
 

Anda diminta memberikan nilai bobot kepentingan pada tabel dengan cara 

melingkari salah satu nomor yang telah tersedia berdasarkan ketentuan intensitas 

kepentingan. Nomor sebelah kiri menunjukkan nilai kriteria sebelah kiri dan 

nomor sebelah kanan menunjukkan nilai kriteria sebelah kanan. Atas kesediaan 

Anda dalam membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini, saya ucapkan 

terima kasih. 

Petunjuk Skala Penilaian  
 

 
I. Membandingkan Variabel 

 
Dalam rangka proses pemilihan promosi karyawan, bagaimana pendapat saudara 
tentang perbandingan tingkat kepentingan variabel-variabel berikut: 
 

Nilai 
Variabel 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai 

Variabel 

Disiplin 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keahlian Teknikal 
Disiplin  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prestasi Kerja 
Disiplin  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tanggung Jawab 
Disiplin  9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan  
Keahlian Teknikal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prestasi Kerja 
Keahlian Teknikal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tanggung Jawab 
Keahlian Teknikal 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan  
Prestasi Kerja 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tanggung Jawab 
Prestasi Kerja 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan  
Tanggung Jawab 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan  

Intensitas Kepentingan Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada 
elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang 
lain 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada 
elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 
2, 4, 6, 8 Nilai kompromi antar nilai di atas 
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Lampiran 2. Lembar Penilaian Kinerja Karyawan 

 

Nama Karyawan : ______________ Departemen : _______________ 

Nama Penilai : ______________ Tanggal : _______________ 

 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor 

5 4 3 2 1 

1 Disiplin: 

- Tingkat kehadiran(absensi) 
- Waktu kedatangan 
- Kemampuan mentaati peraturan 

     

2 Keahlian Teknikal: 

- Ketelitian kerja 
- Kemampuan mencari cara kerja 

yang cepat 

     

3 Prestasi Kerja: 

- Kualitas hasil kerja 
- Kuantitas hasil kerja 

     

4 Tanggung Jawab: 

- Kemampuan menghasilkan output 
sesuai target 

- Tidak mengabaikan pekerjaan 

     

5 Pendidikan       

 

Keterangan: 

5 = Baik Sekali 

4 = Baik 

3 = Sedang 

2 = Kurang 

1 = Kurang Sekali 
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Lampiran 3. Hasil Rata-Rata Geometrik Variabel 

�

Keterangan : 

Responden 1 : Budi E Prasetya (Kepala Pabrik) 

Responden 2 : Imaduddin (Manajer QA) 

Responden 3 : Herwanto (Manajer Produksi) 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

No  Variabel yang dibandingkan Responden Rata-rata 
geometri 1 2 3 

1 Keahlian teknikal dengan disiplin 1 1 2 1,26 
2 Prestasi kerja dengan disiplin 5 7 7 6,26 
3 Tanggung jawab dengan disiplin 5 5 6 5,31 
4 Pendidikan dengan disiplin 3 1 3 2,08 
5 Prestasi kerja dengan keahlian teknikal 5 5 5 5 
6 Tanggung jawab dengan keahlian teknikal 3 1 3 2,08 
7 Keahlian teknikal dengan pendidikan 1 1 1 1 
8 Prestasi kerja dengan tanggung jawab 2 1 3 1,82 
9 Prestasi kerja dengan pendidikan 2 2 1 1,59 

10 Tanggung jawab dengan pendidikan 1 1 1 1 
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Lampiran 4. Perhitungan Rasio Konsistensi (CR) 
 
 Disiplin Keahlian 

teknikal 
Prestasi 

kerja 
Tanggung 

jawab Pendidikan 

Disipin 1 1 0,17 0,2 0,5 

Keahlian 
teknikal 1 1 0,2 0,5 1 

Prestasi 
kerja 6 5 1 2 2 

Tanggung 
jawab 5 2 0,5 1 1 

Pendidikan 2 1 0,5 1 1 

Jumlah 15 10 2,37 4,7 5,5 

 
 
 Disiplin Keahlian 

teknikal 
Prestasi 

kerja 
Tanggung 

jawab Pendidikan Jumlah Eigen 
Vaktor 

Disipin 0,07 0,10 0,07 0,04 0,09 0,37 0,07 

Keahlian 
teknikal 0,07 0,10 0,08 0,11 0,18 0,54 0,11 

Prestasi 
kerja 0,40 0,50 0,42 0,43 0,36 2,11 0,42 

Tanggung 
jawab 0,33 0,20 0,21 0,21 0,18 1,14 0,23 

Pendidikan 0,13 0,10 0,21 0,21 0,18 0,84 0,17 

 
� maksimum = (15 x 0,07)+(10 x 0,11)+(2,37 x 0,42)+(4,7 x 0,23)+(5,5 x 0,17) 

  = 5,1614 

CI  =  

  =  

  = 0,04 

CR  =  

  =  

  = 0,036 
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Lampiran 5. Manual Prosedur Penggunaan SPK Promosi Karyawan 

 

Tahapan penggunaan Sistem Pendukung Keputusan Promosi Karyawan: 

1. Jalankan program dengan mendouble klik aplikasi program 

2. Log in program dengan memasukkan User Id dan Password, klik OK 

3. Update master data pada menu Master yaitu data Departemen, Jabatan, 

Pendidikan, Kriteria dan Karyawan 

4. Proses penilaian pada menu Transaksi-Nilai: 

a. Klik Tambah 

b. Sesuaikan tanggal penilaian, kemudian tentukan karyawan yang akan 

dinilai dengan mengklik tanda panah pada kolom ID Karyawan 

c. Lakukan penilaian pada bagian Kalkulasi Nilai. Tentukan nilai dari 

setiap variabel sesuai dengan hasil penilaian tahap awal 

d. Setelah semua form terisi, klik Simpan 

5. Melihat laporan hasil transaksi pada menu Laporan, berupa Laporan 

Master dan Transaksi: 

a. Laporan Master; klik laporan master yang akan dicetak, pilih laporan 

yang akan dicetak sesuai kode atau pilih “all” untuk mencetak semua 

data pada database, klik Cetak. 

b. Laporan Transaksi Nilai; klik Transaksi-Nilai, pilih hasil penilaian 

yang akan dicetak sesuai tanggal penilaian atau pilih “all” untuk 

mencetak semua hasil penilaian, klik Cetak. 

6. Klik Pengguna-Keluar untuk keluar dari keseluruhan sistem 
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Lampiran 6. Script Pembuatan Database 

a. Tabel Departemen 

-- Create table 
create table TA.TA_DPT 
( 
  DPT_CD VARCHAR2(20) not null, 
  DPT_NM VARCHAR2(50), 
) 
tablespace USERS 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table TA.TA_DPT 
  add constraint PK_TA_DPT primary key (DPT_CD) 
  using index  
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
 

 

b. Tabel Jabatan 

-- Create table 
create table TA.TA_PST 
( 
  PST_CD VARCHAR2(20) not null, 
  PST_NM VARCHAR2(50), 
  PST_DS VARCHAR2(50) 
) 
tablespace USERS 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table TA.TA_PST 
  add constraint PK_TA_PST primary key (PST_CD) 
  using index  
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
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    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 

 
c. Tabel Pendidikan 

-- Create table 
create table TA.TA_EDU 
( 
  EDU_CD VARCHAR2(20) not null, 
  EDU_NM VARCHAR2(50), 
  EDU_DS VARCHAR2(50) 
) 
tablespace USERS 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table TA.TA_EDU 
  add constraint PK_TA_EDU primary key (EDU_CD) 
  using index  
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 

�

d. Tabel Karyawan 

-- Create table 
create table TA.TA_EMP 
( 
  EMP_ID VARCHAR2(20) not null, 
  DPT_CD VARCHAR2(20), 
  PST_CD VARCHAR2(20), 
  EDU_CD VARCHAR2(20), 
  EMP_NM VARCHAR2(100), 
  EMP_SX VARCHAR2(15), 
  EMP_AD VARCHAR2(100), 
  EMP_ST VARCHAR2(25), 
  EMP_BR VARCHAR2(80), 
  EMP_DT DATE, 
  EMP_TM DATE 
) 
tablespace USERS 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
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    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table TA.TA_EMP 
  add constraint PK_TA_EMP primary key (EMP_ID) 
  using index  
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
alter table TA.TA_EMP 
  add constraint FK_TA_EMP_RELATION__TA_DPT foreign key (DPT_CD) 
  references TA.TA_DPT (DPT_CD); 
alter table TA.TA_EMP 
  add constraint FK_TA_EMP_RELATION__TA_EDU foreign key (EDU_CD) 
  references TA.TA_EDU (EDU_CD); 
alter table TA.TA_EMP 
  add constraint FK_TA_EMP_RELATION__TA_PST foreign key (PST_CD) 
  references TA.TA_PST (PST_CD); 
-- Create/Recreate indexes  
create index TA.RELATION_60_FK on TA.TA_EMP (DPT_CD) 
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
create index TA.RELATION_61_FK on TA.TA_EMP (PST_CD) 
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
create index TA.RELATION_62_FK on TA.TA_EMP (EDU_CD) 
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 

 
 

e. Tabel Nilai 

-- Create table 
create table TA.TA_VLE 
( 
  EMP_DT DATE not null, 
  EMP_ID VARCHAR2(30) not null, 
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  EMP_NM VARCHAR2(80), 
  EMP_TM DATE, 
  DPT_CD VARCHAR2(30), 
  PST_CD VARCHAR2(30), 
  EMP_W1 NUMBER(15,4), 
  EMP_W2 NUMBER(15,4), 
  EMP_W3 NUMBER(15,4), 
  EMP_W4 NUMBER(15,4), 
  EMP_W5 NUMBER(15,4), 
  EMP_V1 NUMBER(10), 
  EMP_V2 NUMBER(10), 
  EMP_V3 NUMBER(10), 
  EMP_V4 NUMBER(10), 
  EMP_V5 NUMBER(10), 
  EMP_VT NUMBER(15,4), 
  EMP_N1 NUMBER(15,4), 
  EMP_N2 NUMBER(15,4), 
  EMP_N3 NUMBER(15,4), 
  EMP_N4 NUMBER(15,4), 
  EMP_N5 NUMBER(15,4), 
  VLE_DS VARCHAR2(200), 
  EMP_MK NUMBER(15,4) 
) 
tablespace USERS 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table TA.TA_VLE 
  add constraint PK_TA_VLE primary key (EMP_DT,EMP_ID) 
  using index  
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
alter table TA.TA_VLE 
  add constraint FK_TA_VLE_RELATION__TA_VLE foreign key (EMP_ID) 
  references TA.TA_EMP (EMP_ID); 
-- Create/Recreate indexes  
create index TA.RELATION_66_FK on TA.TA_VLE (EMP_ID) 
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 

 
 

f. Tabel Kriteria 

-- Create table 
create table TA.TA_SPC 
( 
  SPC_CD VARCHAR2(20) not null, 
  SPC_NM VARCHAR2(50), 
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  SPC_WG NUMBER(15,4), 
  SPC_DS VARCHAR2(200) 
) 
tablespace USERS 
  pctfree 10 
  pctused 40 
  initrans 1 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 
-- Create/Recreate primary, unique and foreign key constraints  
alter table TA.TA_SPC 
  add constraint PK_TA_SPC primary key (SPC_CD) 
  using index  
  tablespace USERS 
  pctfree 10 
  initrans 2 
  maxtrans 255 
  storage 
  ( 
    initial 64K 
    minextents 1 
    maxextents unlimited 
  ); 

 
 


