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I . PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     PT. Sinar Mas Agro Resources And Technology (SMART) Tbk Surabaya 

merupakan perusahaan yang bergerak di industri minyak goreng dengan bahan 

baku utama Crude Palm Oil (CPO). Produk yang  dihasilkan PT SMART. Tbk 

diantaranya minyak goreng Filma, Kuncimas, Menara dll. Minyak goreng atau 

disebut Refined, Bleached, Deodorized Olein (RBDO) merupakan salah satu 

hasil olahan CPO menjadi bahan makanan pokok yang dapat dikonsumsi oleh 

seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi dan politik.  

     PT.SMART.Tbk Surabaya sudah bergerak di bidangnya sejak tahun 1981. 

Bermodal ±30 tahun pengalaman dalam memproduksi minyak goreng, 

PT.SMART.Tbk harus tetap mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

minyak lainya agar keberlangsungan perusahaan dapat terjaga. 

Keberlangsungan perusahaan dapat terjaga apabila tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya  tujuan perusahaan 

adalah faktor yang bersifat eksternal maupun bersifat internal. Faktor eksternal 

adalah keadaan atau lingkungan yang berada di luar perusahaan seperti kondisi 

ekonomi, politik, pemerintahan dan keamanan. Faktor internal yang mendukung 

keberhasilan perusahaan diantaranya adalah kekuatan perusahaan, manajemen 

kerja perusahaan yang baik, dan sumber daya manusia yang berkualitas. 

     Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah SDM yang mempunyai 

kemampuan soft skill dan hard skill berimbang. Hal ini dikarenakan soft skill 

merupakan  atribut pribadi yang dapat meningkatkan interaksi individu, kinerja 

dan prospek karir. Hard skill adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Tanpa 

adanya kemampuan soft skill dan hard skill atau salah satunya, seorang 

karyawan akan  kurang mampu dalam memberikan kontribusi lebih terhadap 

perusahaan. Salah satu cara untuk mengetahui kemampuan karyawan dalam 

kompetensi soft skill dan hard skill  adalah dengan melakukan evaluasi kinerja 

karyawan.  

     Berdasarkan dari survei pendahuluan bahwa evaluasi kinerja karyawan di PT 

SMART.Tbk Surabaya sudah berjalan dengan baik dan sudah terdapat suatu 

sistem kompetensi soft skill yang memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mengevaluasi kinerja karyawan secara langsung di lapang. Sistem evaluasi 
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kompetensi soft skill tidak bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi semua 

kinerja karyawan khususnya pada karyawan atau operator bagian filling plant, 

seperti menilai apakah kemampuan mereka sudah memenuhi standar 

perusahaan atau belum. Hal ini dikarenakan  kemampuan terpenting dari 

seorang operator di Filling plant adalah dapat menguasai keterampilan teknis 

dan teknologi yang berhubungan langsung dengan bidangnya (hard skill).  

    Sistem yang mengukur kompetensi hard skill karyawan masih belum 

dirancang seperti pada kompetensi soft skill, sedangkan perusahaan sendiri 

sedang membutuhkan sistem yang dapat mengukur kompetensi hard skill untuk 

mengangkat karyawan baru guna menggantikan karyawan lama yang akan 

pensiun. Maka dari itu dibutuhkan suatu sistem yang tepat untuk mengetahui dan 

mengukur kemampuan hard skill setiap karyawan. Melihat permasalahan 

perusahaan dalam mengevaluasi kinerja karyawan serta perkembangan 

teknologi komputer yang memungkinkan untuk dapat memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang 

perancangan sistem yang tepat untuk mengetahui dan mengukur kemampuan 

hard skill di setiap karyawan. Sistem yang diharapkan tersebut salah satunya 

dapat dirancang berupa sistem pakar dengan metode analisis gap dan ANP 

sebagai cara untuk mengevaluasi kinerja karyawan.  

          Sistem pakar adalah salah satu bagian dari kecerdasan buatan yang 

mengandung pengetahuan dan pengalaman dari satu atau banyak pakar dalam 

suatu area pengetahuan atau komputer, sehingga hampir setiap orang dapat 

memanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik 

seperti dalam kinerja karyawan. Metode analisis gap dan analytic network 

process (ANP) adalah metode yang mendukung sistem pakar dalam 

mengevaluasi dan menilai kinerja karyawan. Metode Analisis  gap dimanfaatkan 

untuk menentukan nilai kesenjangan atau selisih antara nilai standar di 

perusahaan dengan nilai karyawan di lapangan. Nilai selisih dari analisa gap 

inilah yang dapat digunakan untuk menentukan apakah karyawan perlu ditraining 

atau ditempatkan di jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. Metode ANP 

adalah metode yang merupakan pengembangan dari metode Analytic Hierarchy 

Process (AHP) ini menyelesaikan permasalahan dengan banyak kriteria yang 

tidak dapat distrukturkan karena melibatkan interaksi dan ketergantungan antar 

elemen yang hasil akhirnya berupa prioritas nilai bobot dari setiap elemen, nilai 

bobot tersebut yang dapat digunakan untuk mengetahui rata-rata nilai 

kompetensi karyawan dan merangking karyawan berdasarkan nilai 
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kompetensinya. Mengkombinasikan metode analisis gap dan ANP ke dalam 

sistem pakar, harapannya dapat membuat sistem pakar yang dirancang semakin 

tepat dalam memberikan rekomendasi dan memecahkan suatu  masalah. 

     Perancangan prototype sistem pakar evaluasi kinerja karyawan ini, 

harapannya dapat menyimpulkan informasi-informasi yang didapatkan dari 

pengguna melalui pertanyaan–pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan 

yang sedang dihadapi seperti pada perekrutan karyawan tetap, pelatihan dan 

promosi. Sistem pakar ini pada akhirnya diharapkan dapat membuat 

rekomendasi untuk pengguna dalam mengambil keputusan evaluasi kinerja 

karyawan di fillling plant dan kedepannya sistem pakar evaluasi kinerja karyawan 

ini dapat mendukung serta meningkatkan produktivitas perusahaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

     Bagaimana merancang dan membangun prototype sistem pakar evaluasi 

kinerja karyawan berdasarkan kompetensi hard skill pada bagian filling plant 

yang dapat memberikan rekomendasi selayaknya seorang pakar dalam 

pengambilan keputusan terhadap masalah yang dihadapi pada perekrutan 

karyawan tetap, pelatihan, mutasi dan promosi pada operator bagian filling plant  

di PT. SMART Tbk. Surabaya. 

1.3 Tujuan 

     Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun prototype 

sistem pakar evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kompetensi hard skill  yang 

dapat memberikan rekomendasi selayaknya seorang pakar dalam pengambilan 

keputusan terhadap masalah yang dihadapi pada perekrutan karyawan tetap, 

pelatihan, mutasi dan promosi pada operator bagian filling plant  di PT. SMART 

Tbk. Surabaya. 

1.4 Manfaat 

     Hasil rancang bangun sistem pakar evaluasi kinerja karyawan berdasarkan 

kompetensi hard skill dapat dimanfaatkan perusahaan, khususnya pihak 

manajemen filling plant sebagai pertimbangan dalam merekomendasikan 

perekrutan karyawan tetap, pelatihan, mutasi dan promosi pada operator bagian 

filling plant  di PT. SMART Tbk. Surabaya. 


