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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

          Suatu perusahaan atau instansi baik milik pemerintah maupun swasta selalu 

membutuhkan tenaga kerja yang sering disebut karyawan atau pegawai guna pelaksanaan 

kegiatan operasionalnya. Hakekatnya pegawai adalah roda penggerak yang sangat 

penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan kegiatan sumber daya 

manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa pegawai tidak selamanya sesuai dengan 

standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk 

mencapai tujuan dan harapan instansi tersebut, sehingga menyebabkan penilaian kinerja 

pegawai menjadi menurun. Proses pengambilan keputusan harus berdasarkan kriteria-

kriteria dan indicator ukuran terbaik. Pegawai berprestasi adalah pegawai yang 

menampilkan perilaku yang sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai instansi, dan hal-hal 

tertentu yang telah ditetapkan oleh instansi. Pegawai yang memiliki kriteria yang telah 

ditetapkan akan menerima penghargaan. 

Penghargaan bagi pegawai berprestasi ini dimaksudkan untuk mendorong 

pegawai yang terpilih untuk tetap berprestasi dan sekaligus memacu prestasi bagi 

pegawai lain. Untuk dapat mengolah data-data penilaian lebih objektif maka perlu dibuat 

aplikasi pendukung keputusan yang dapat menentukan siapa saja yang berhak mendapat 

penghargaan, metode perangkingan diharapkan lebih tepat dan akurat karena sudah 

didasarkan pada kriteria-kriteria dan bobot yang sudah ditetapkan sehingga dapat 

menentukan siapa yang lebih berhak mendapatkan penghargaan tersebut. 
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Aplikasi ini diharapkan dapat membantu Dinas Sosial dalam mengukur kinerja 

pegawai, sehingga dapat berkembang sesuai visi dan misi Dinas Sosial Yogyakarta. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan yaitu bagaimana membangun aplikasi pendukung keputusan untuk memilih 

pegawai berprestasi di Dinas Sosial Yogyakarta 

 

1.3. Ruang Lingkup 

          Ruang lingkup dalam Aplikasi Pendukung Keputusan Pemilihan Pegawai 

Berprestasi dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah: 

1. Pengambilan data untuk penelitian ini di Dinas Sosial Yogyakarta. 

2. Sistem yang dibuat digunakan oleh bagian kepegawaian di Dinas Sosial 

Yogyakarta. 

3. Kriteria yang digunakan yaitu mengacu pada buku Daftar Penilaian Pelaksanaan 

Pekerjaan (DP3). 

4. Kriteria yang tercantum di dalam buku DP3 diantaranya kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan 

5. Sistem akan memproses data pegawai yang akan menghasilkan nilai dari bobot dan 

kriteria yang ditentukan. Dari nilai tersebut akan diketahui pegawai yang 

berprestasi. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang membangun Aplikasi Pendukung 

Keputusan untuk pemilihan  pegawai berprestasi di Dinas Sosial Yogyakarta dengan 

menggunakan metode Simple Addtive Weigthing (SAW) adalah Untuk menentukaan 

kriteria dan alternatif hasil yang lebih akurat terhadap siapa pegawai berprestasi sesuai 

kriteria yang telah ditetapkan. 

 

 


