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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi setiap 

perusahaan memerlukan sumber daya manusia sebagai fakor 

utama. Untuk menjalankan kegiatan tersebut, dilaksanakan 

penerimaan karyawan pada setiap perusahaan dalam jangka 

waktu tertentu. Penerimaan karyawan pada sebuah perusahaan 

merupakan faktor penting, sehingga dalam pelaksanaannya 

seringkali menggunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dan 

sesuai dengan standar perusahaan tersebut. 

Dalam hal ini, penggunaan teknologi juga dapat digunakan 

sebagai pendukung keputusan dalam menerima karyawan sesuai 

aturan-aturan dan syarat yang terdapat dalam sebuah 

perusahaan karena sistem ini dapat membantu memberikan 

keputusan dari beberapa alternatif yang ada terhadap aturan 

yang talah ditentukan. 

Salah satu metode dalam pengambilan keputusan yang 

sering digunakan adalah Analytial Hierarchy Proccess (AHP). 

Metode AHP merupakan salah satu metode sistem pendukung 
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keputusan untuk permasalahan yang melibatkan beberapa 

komponen atau kriteria (multikriteria) dalam penilaiannya. 

Dalam perusahaan bengkel “Reksa Abadi Motor, untuk 

penerimaan karyawan masih dilakukan secara manual. Dalam 

penilaian yang dilakukan untuk penerimaan karyawan belum 

menggunakan metode AHP.  

Montir adalah karyawan atau pegawai yang bekerja di 

bidang otomotif, sehingga dalam penilaian yang dilakukan untuk 

penerimaannya harus sesuai dengan keahliannya. Dalam hal ini, 

penulis membuat Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan 

Karyawan dengan metode AHP bertujuan agar dalam penilaian 

calon karyawan (montir) pada perusahaan tersebut dapat 

berjalan optimal. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh rumusan 

masalah untuk melakukan penelitian tentang sistem pendukung 

keputusan untuk pengangkatan karyawan menggunakan metode 

AHP ini, yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi kriteria dan menentukan bobot 

prioritas untuk setiap kriteria tersebut. 
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2. Bagaimana metode AHP dapat memberikan solusi dalam 

permasalahan pemilihan karyawan yang sesuai kriteria. 

3. Bagaimana model sistem yang digunakan untuk 

menampilkan hasil dari proses perhitungan penilaian 

tersebut. 

 

1.3. RuangLingkup 

Ruang lingkup yang ada pada sistem pendukung keputusan 

penerimaan karyawan ini antara lain : 

1. Sistem pendukung keputusan ini hanya bersifat untuk 

membantu  pengambilan keputusan memberikan solusi 

alternatif, sehingga keputusan tetap berada di tangan 

manajemen.. 

2. Komponen penilaian dan kriteria pemilihan karyawan 

yang digunakan adalah hasil dari kebijakan pihak 

manajemen. 

3. Kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung 

keputusan ini adalah : Nilai Rata-rata NEM, Hasil 

Wawancara, Tes Tertulis, Ujian Praktek Motor dan Ujian 

Praktek Mobil 

4. Perhitungan penilaian perbandingan, menggunakan skala 

perbandingan 1 sampai 5. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan penelitian adalah untuk menerapkan metode AHP 

dalam membangun sistem pendukung  keputusan untuk 

penerimaan karyawan pada bengkel Reksa Abdi Motor, yang 

masih menggunakan penilaian dengan perhitungan rata-rata. 

 

 

 

 

 


