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BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
	Dunia kerja saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan itu dapat dilihat secara jelas di kota-kota metropolitan dan menjamur ke desa-desa, dimana-mana terlihat kesibukan yang menandakan adanya perkembanagan. Perkembangan itu sendiri menimbulkan adanya persaingan. Semuanya menimbulkan satu mata rantai yang saling berhubungan.
Sebagian besar dari waktu orang-orang dikhususkan untuk ikut ambil bagian dalam mata-rantai tersebut dengan cara bekerja. Seiring dengan perkembangan dunia kerja, populasi manusia juga ikut bertambah dan secara otomatis muncul tenaga kerja baru yang nantinya akan menggantikan tenaga kerja yang lama. Sedikitnya lapangan pekerjaan (bertolak belakang dengan perkembangan dunia kerja itu sendiri) menimbulkan efek-efek negaif atau hal-hal yang tidak dinginkan seperti pengangguran, ketidak efektifan penempatan tenaga kerja (orang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya) akan menimbulkan kerugian karena tujuan yang telah direncanakan tidak tercapai atau meleset. Untuk mengantisipasi masalah-masalah ini, perusahaan/instansi harus lebih hati-hati dalam melakukan penyeleksian pegawai.
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decissiom Suport System (DSS) sebagai salah satu dari sub sistem Computer Base System Information (CBSB) adalah sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan dan manipulasi data yang digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak terstruktur.
Dalam dunia kerja, penyeleksian pegawai baru sangat penting dan itu merupakan suatu kunci untuk kemajuan perusahaan/instansi yang bersangkutan. Salah satu bentuk pemiliahan/penyeleksian itu adalah masalah kemudahan bagi pihak perusahaan/instansi untuk melakukan penyeleksian penerimaan sekaligus penempatan pegawai baru. Suatu perusahaan/instansi, baik itu yang sudah lama berdiri ataupun yang baru didirikan tentu saja membutuhkan pegawai untuk mengimplementasikan sistem yang telah dirancang sebelumnya agar tujuan dapat dicapai. Banyaknya jumlah pelamar yang melamar ke sebuah perusahaan/instansi akan membuat pihak manajemen perusahaan/instansi kesulitan untuk melakukan penyeleksian penerimaan dan penempatan calon pegawai sesuai dengan bidangnya. Selain itu juga adanya masalah perbedaan tingkat pendidikan dan faktor umur akan semakin mempersulit pihak manajemen perusahaan.
Salah satu solusi dari kasus di atas yaitu melakukan penyeleksian dengan baik dan benar (secara teliti). Semua itu bisa dilakukan dengan membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan pendekatan Sistem Pendukung Keputusan.

Maksud
Membuat aplikasi Sistem Pendukung Keputusan berdasarkan penilaian dan kombinasi antara nilai-nilai hasil tes dan syarat-syarat yang dibebankan oleh perusahaan/instansi kepada pelamar (dari awal sampai dengan penemapatan pelamar di perusahaan/instansi sesuai dengan bidangnya).
Tujuan
Adapun tujuan-tujuan pembuatan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai di CV.Sumber Baru Niaga adalah :
	untuk membantu pihak manajemen CV.Sumber Baru Niaga dalam melakukan penyeleksian penerimaan pegawai baru dalam perusahaan.

untuk melakukan perhitungan-perhitungan pendekatan penyeleksian secara komputerisasi (cepat, tepat, efektif) terhadap calon pegawai.

Batasan Masalah
Batasan masalah Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Pegawai di CV.Sumber Baru Niaga adalah sebagai berikut :
	Syarat-syarat pelamar :

	Usia (tergantung posisi). Contohnya : Counter Sales umur maximal 25 tahun, Administrasi umur maximal 30 tahun, Mekanik umur maximal 25 tahun, Pimpinan umur maximal 35 atau 40 tahun.

Pendidikan terakhir (sesuai posisi).
Pengalaman kerja ditambah dengan pelatihan-pelatihan dan atau kursus-kursus.
	Tahapan seleksi dan tes :

	Seleksi administrasi : kesesuaian data pelamar dengan syarat dari perusahaan/instansi.

Tes bidang tugas : tes sesuai dengan tugas dan jabatan masing-masing, misalnya untuk staff accounting : tes accounting.
Psikotes : tes kualitatif dan tes kepribadian.
Interview : Latar belakang keluarga, Review hasil seleksi dan tes, Performance.
Penilaian dengan sistem gugur untuk setiap tesnya.
	Penempatan pegawai sesuai dengan posisi dan hasil tes. Jadi dari awal seleksi, pelamar sudah tahu mau ditempatkan di bagian dan jabatan apa.

Setelah lolos seleksi dan tes, pegawai diterima sebagai pegawai kontrak selama 1 tahun dengan masa training tiga bulan dengan evaluasi kinerja dari pihak manajemen. Jika pegawai tersebut lolos masa kontrak, baru akan diangkat menjadi pegawai tetap.
Penyusunan karya tulis ini dibatasi sampai dengan hasil seleksi dan tes, penempatan pegawai hanya berdasarkan tujuan bagian yang tercatum dalam surat lamaran, tidak menentukan jumlah pegawai hasil seleksi dan tes.

Sistematika
BAB I        PENDAHULUAN
Berisikan tentang latar belakang masalah, maksud, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan.
BAB II       LANDASAN TEORI
Berisikan tentang sejarah CV.Sumber Baru Niaga dan produk-produk yang dijual oleh CV.Sumber Baru Niaga.  Penjelasan mengenai Sistem Pendukung Keputusan, dan juga mengenai bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Borland Delphi 6.0 dan juga membahas tentang software untuk pembuatan yaitu SQL Server 2000.
BAB III      ANALISIS DAN PERANCANGAN
Berisikan tentang perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam perencanaan dan penjelasan sistem, Data Flow Diagram (DFD) / Diagram Aliran Data (DAD), perancangan basis data, relasi antar tabel, diagram alir sistem, perancangan masukan dan keluaran.
BAB IV      IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN
Berisikan pembahasan program dan implementasi.
BAB V       KESIMPULAN DAN SARAN
Berisikan kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
      LAMPIRAN

