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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Spiritual company waroeng group merupakan hijrahnya 

paradigma bisnis konvensional kepada bisnis yang bertujuan 

kepada akhirat, moralitas, nurani, dan jangka panjang. Maksud 

dan tujuan dari spiritual company itu sendiri adalah bahwa 

Spiritual Company mengembangkan spirit perusahaan, menjadi 

motivasi seluruh karyawan untuk memiliki dasar yang jelas 

kembali kepada Quran dan sunnah serta kembali kepada nurani 

masing-masing karyawan sehingga suasana kerja menjadi 

kondusif dan perusahaan menjadi sehat secara finansial. 

Waroeng group merupakan bentuk usaha yang sebagian besar 

bergerak di bidang kuliner seperti Waroeng Steak and shake, 

Waroeng Ayam Kampoeng, Bebaqaran, Festival Kuliner, 

Waroeng Penyet, The Icon, Bebek Goreng H. Slamet, untuk 

usaha yang lain seperti Soccer Futsal(http://www.spiritual-

company.com/tentang-kami/). 

Spiritual company waroeng group memberikan 

penghargaan kepada karyawan dengan cara memilih karyawan 

terbaik setiap tahunnya. Tujuan pemberian penghargaan kepada 

http://www.spiritual-company.com/tentang-kami/
http://www.spiritual-company.com/tentang-kami/
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karyawan ini agar karyawan dapat termotivasi untuk bekerja 

lebih baik dan memberikan teladan bagi karyawan yang lainnya. 

Nominasi karyawan terbaik wilayah barat meliputi outlet 

Sumatra, Jakarta, Bandung, Bogor. Wilayah Timur outlet Jogja, 

Semarang, Solo, Malang, Makasar, Bali. Pemilihan karyawan 

terbaik dinilai oleh manager masing-masing outlet, kemudian 

manajer wilayah melakukan pengambilan keputusan 1 karyawan 

dengan nilai tertinggi dan sesuai kriteria yang diharapkan. HRD 

melakukan pengambilan keputusan 1 karyawan dari 2 karyawan 

yang terpilih dari 2 wilayah, kemudian direktur yang mengambil 

keputusan akhir apakah karyawan tersebut layak mendapatkan 

penghargaan atau tidak. Proses penentuan karyawan terbaik ini 

melalui beberapa tahap dan menggunakan cara manual. 

Ditemukan masalah diantaranya dibutuhkan waktu yang lama 

dalam proses pemilihan karyawan terbaik setiap outlet dan 

manajer mengalami kesulitan dalam penentuan karyawan 

terbaik di Spiritual Company Waroeng Group karena jumlah 

karyawan yang bekerja di Spiritual Company Waroeng Group 

banyak. 

 

Bedasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan 

sebuah sistem pendukung keputusan penentuan karyawan 

terbaik. Diharapkan sistem ini juga dapat meningkatkan 
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efektifitas dan efisiensi dari proses pengambilan keputusan 

penentuan karyawan terbaik.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang, 

permasalahan-permasalahan yang akan diangkat dalam 

penelitian ini yakni : bagaimana membuat Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode 

Weighted Product (WP)  Studi Kasus Spiritual Company Waroeng 

Group. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup digunakan agar pembahasan lebih terarah 

dan sesuai tujuan. Ruang Lingkup yang ditentukan sebagai 

berikut: 

1. Sistem aplikasi ini digunakan untuk memberikan 

alternatif solusi, tetapi pengambilan keputusan tetap 

dilakukan oleh pengambil keputusan. 

2. Sistem aplikasi ini hanya memilih alternatif berupa 

karyawan yang bekerja di outlet waroeng group. 
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3. Sistem ini juga mencakup pengolahan data karyawan, 

data outlet, data jabatan, data user, data kriteria, data 

penilaian dan data detail nilai. 

4. Sistem aplikasi ini akan memproses hasil penilaian 

karyawan yang nantinya akan menghasilkan rangking 

dari yang terbesar ke terkecil. Sistem aplikasi ini juga 

menghasilkan informasi berupa laporan outlet, laporan 

data karyawan dan laporan data kriteria penentuan 

karyawan terbaik. 

5. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode 

weighted product dengan parameter kriteria yang 

akan digunakan yaitu kejujuran, salat, akhlak, disiplin, 

loyalitas, ilmu agama, hafalan surat, hubungan sosial, 

aktif, motivasi, kepemimpinan dan tanggung jawab. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu sistem 

yang dapat digunakan untuk membantu proses pengambilan 

keputusan dalam menentukan karyawan terbaik Menggunakan 

Metode Weighted Product (WP) studi kasus spiritual company 

waroeng group. 


