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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai penilaian dan pemilihan pegawai terbaik pernah 

dilakukan oleh Siti Kholijah Ritonga (2013); Bambang Efiriyanto (2016); Iski 

Meidiansyah (2008); I Gede Bendesa Subawa, dkk (2015); dan Denay Islam 

Sabanayo (2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Kholijah Ritonga (2013), membahas 

tentang penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan metode TOPSIS. 

Penelitian ini menggunakan kriteria komunikasi, absensi, jumlah jam lembur, 

masa kerja, loyalitas, dan kriteria kedisiplinan. Hasil atau kesimpulan dari 

penelitian ini adalah proses penilaian terhadap karyawan dilakukan dengan 

menggunakan enam kriteria dalam perhitungan metode TOPSIS dan perancangan 

sistem informasi penilaian kinerja karyawan ini memudahkan dalam penilaian 

terhadap kinerja karyawan yang baik. 

Dengan menggunakan metode SAW Bambang Efiriyanto (2016) melakukan 

penelitian tentang penentuan karyawan berbasis web. Penelitian ini menggunakan 

kriteria hasil kerja, waktu kerja, upah kerja, perilaku kerja, efisiensi kerja, dan 

absensi kerja. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini dirancang untuk 

menghitung bobot dari setiap alternatif dan kriteria yang ada.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Iski Meidiansyah (2008), membahas 

tentang pemilihan pegawai berprestasi dengan metode TOPSIS. Penelitian ini 
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menggunakan kriteria biodata pegawai , nilai prefensi, data nilai pegawai, dan 

hasil penilaian. Hasil atau kesimpulan dari Penelitian ini menghasilkan sebuah 

sistem informasi kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melihat 

penilaian kinerja pegawai perusahaan dan dalam sistem ini kriteria yang 

digunakan hanya terbatas yaitu sepuluh kriteria saja (bersifat statis). 

Penelitian selanjutnya mengenai pemilihan pegawai terbaik menggunakan 

metode SAW yang dilakukan oleh I Gede Bendesa Subawa, dkk (2015). 

Penelitian ini menggunakan kriteria kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, 

ketaatan, kejujuran, dan kriteria prakarsa. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini 

adalah dari hasil pengujian sistem sudah sesuai dan berjalan dengan baik, hal 

tesebut dapat dilihat dari status berhasil pada masing – masing pengujian baik itu 

uji fungsionalitas, uji kesesuaian proses, uji kesesuaian input dengan output, uji 

kelayakan sistem, serta uji kesesuaian algoritma.   

Penelitian terakhir yang sejenis yaitu tentang pemilihan karyawan terbaik 

menggunakan metode SAW yang dilakukan oleh Denay Islam Sabanayo (2014). 

Penelitian ini menggunakan kriteria kedisiplinan, kreatifitas, alpa, kerjasama, dan 

ketertiban. Hasil atau kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam sistem ini hanya 

dapat menggunakan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dan untuk bobot setiap 

kriteria bersifat dinamis (bisa berubah sesuai kebijakan perusahaan).  

Penelitian – penelitian di atas digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan 

skripsi yang akan diusulkan oleh Munifatul Arifah (2018) yaitu tentang pemilihan 

pegawai terbaik dengan metode TOPSIS. Penelitian ini menggunakan kriteria 

kejujuran, taat peraturan, alpa / absen, kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, 
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kerajinan, kreatifitas, kerjasama, dan kriteria senyuman. Hasil atau kesimpulan 

dari penelitian ini adalah sistem yang dibuat bersifat dinamis sehingga 

mendukung adanya pengurangan maupun penambahan kriteria penilaian yang 

digunakan. Selain itu, bobot setiap kriteria per bagian juga dibuat dinamis 

sehingga memungkinkan bagian HRD memberikan bobot yang berbeda disetiap 

kriteria per bagian. Sistem ini akan memberikan output berupa usulan pegawai 

terbaik, laporan penilaian pegawai dan laporan history usulan pegawai terbaik, 

dimana dalam usulan pegawai terbaik  dapat difilter berdasarkan periode, toko, 

bagian, dan jabatan. Dan untuk laporan history usulan pegawai terbaik dapat 

difilter berdasarkan periode.  

Adapun perbedaan penelitian – penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang dilakukan sekarang bisa dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian 

 

Penulis 

 

 

Kasus 

 

Metode 

 

Kriteria Penialaian 

 

Hasil / Kesimpulan 

 
Siti Kholijah 

Ritonga (2013) 

Penilaian 

Kinerja 

Karyawan 

TOPSIS Komunikasi, absensi, 

jumlah jam lembur, masa 

kerja, loyalitas, dan 

kedisiplinan. 

 

Perancangan sistem 

informasi penilaian kinerja 

karyawan ini memudahkan 

dalam penilaian terhadap 

kinerja karyawan yang baik. 

Bambang 

Efiriyanto 

(2016) 

Menentukan 

Karyawan 

Terbaik  

SAW Hasil kerja, waktu kerja, 

upah kerja, perilaku kerja, 

efisiensi kerja, dan absensi 

kerja 

Penelitian ini dirancang 

untuk menghitung bobot 

dari setiap alternatif dan 

kriteria yang ada. 

Iski 

Meidiansyah 

(2008) 

Pemilihan 

Pegawai 

Berprestasi 

TOPSIS Kualitas kerja, kuantitas 

kerja, kedisiplinan, 

tanggung jawab, kerja sama, 

kepemimpinan, prakarsa, 

ketrampilan, keramahan, 

dan kejujuran 

Penelitian ini menghasilkan 

sebuah sistem informasi 

kepada pihak PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) 

untuk melihat penilaian 

kinerja pegawai perusahaan 

dan dalam sistem ini kriteria 

yang digunakan hanya 

terbatas yaitu sepuluh 

kriteria saja (bersifat statis). 
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Tabel 2.1 (Lanjutan) 

I Gede Bendesa 

Subawa, dkk 

(2015) 

Pemilihan 

Pegawai 

Terbaik 

SAW 

 

Kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, dan prakarsa. 

Hasil pengujian sistem  

sudah sesuai dan berjalan 

dengan baik, hal tesebut 

dapat dilihat dari status 

berhasil pada masing – 

masing pengujian baik itu uji 

fungsionalitas, uji 

kesesuaian proses, uji 

kesesuaian input dengan 

output, uji kelayakan sistem, 

serta uji kesesuaian 

algoritma.  

Denay Islam 

Sabanayo 

(2014) 

Pemilihan 

Karyawan 

Terbaik  

SAW Kedisiplinan, kreatifitas, 

alpa, kerjasama, dan 

ketertiban 

Sistem ini hanya dapat 

menggunakan kriteria-

kriteria yang sudah 

ditentukan dan untuk bobot 

setiap kriteria bersifat 

dinamis (bisa berubah sesuai 

kebijakan perusahaan) 

Usulan 

Penelitian 

(2018) 

Pemilihan 

Pegawai 

Terbaik 

TOPSIS Kejujuran, taat peraturan, 

alpa / absen, kedisiplinan, 

tanggung jawab, kebersihan, 

kerajinan, kreatifitas, 

kerjasama, dan senyuman. 

Sistem yang dibuat bersifat 

dinamis sehingga 

mendukung adanya 

pengurangan maupun 

penambahan kriteria 

penilaian yang digunakan. 

Selain itu, bobot setiap 

kriteria per bagian juga 

dibuat dinamis sehingga 

memungkinkan bagian HRD 

memberikan bobot yang 

berbeda disetiap kriteria per 

bagian. Sistem ini akan 

memberikan output berupa 

laporan penilaian pegawai, 

usulan pegawai terbaik, 

dimana dalam usulan 

pegawai terbaik dapat 

difilter berdasarkan toko, 

bagian, dan jabatan per 

periode bulan. Serta terdapat 

laporan history usulan 

pegawai terbaik. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Sistem pendukung keputusan 

Sistem pendukung keputusan (DSS) merupakan sistem informasi interaktif 

yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu 
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digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang 

semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu 

secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Alter, 2002). 

Aplikasi DSS menggunakan CBIS (Computer Based Information Systems) 

yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk 

mendukung solusi atas masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. 

Aplikasi DSS menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah, 

dan dapat menggabungkan pemikiran pengambilan keputusan. 

Tujuan dari DSS adalah (Turban, 2005) : 

a. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah 

semiterstruktur. 

b. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya 

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 

c. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada 

perbaikan efisiensinya. 

d. Kecepatan komputasi, peningkatan produktivitas, dukungan kualitas, dan 

berdaya saing 

e. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan   

 

2.2.2. Metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution) 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali 
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diperkenalkan oleh Hwang (1981) dan Zeleny (1982) dengan ide dasarnya adalah 

alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi 

ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif 

(Kusumadewi dkk, 2006). 

Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk 

menyelesaikan masalah keputusan secara praktis (Hwang, 1993) (Liang,1999) 

(Yeh, 2000), hal ini disebabkan karena konsepnya sederhana dan udah dipahami, 

komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif 

dari alternatif – alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana 

(Kusumadewi, 2006). 

Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah – langkah sebagai 

berikut : 

a. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, 

TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif Ai pada setiap kriteria 

Cj yang ternormalisasi. Rumus yang dapat digunakan untuk proses normalisasi 

dapat dilihat pada persamaan (2.1). 

    
   

√∑    
  

    
 ; dengan i = 1,2,...m; dan j = 1,2,…,n ……………(2.1) 

Keterangan : 

    : elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R 

   : elemen dari matrik X  

b. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, 
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Solusi ideal positif A
+
 dan solusi ideal negatif A

- 
dapat ditentukan 

berdasarkan rating bobot ternormalisasi (    ) rumus yang dapat digunakan untuk 

proses tersebut dapat dilihat pada persamaan (2.2). 

    =         …………………2.2 

Keterangan : 

             : matriks ternormalisasi terbobot alternatif ke-i dan kriteria ke – j  

    : bobot alternatif ke – i   

     : elemen dari matriks keputusan yang ternormalisasi R 

c. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, 

Untuk menentukan solusi ideal positif (A
+
) dan solusi ideal negatif(A

-
) 

dapat dilihat pada persamaan (2.3). 

      
     

       
   

      
     

       
   ………………………………….(2.3) 

Dengan, 

  
     

                                       

                                            
 

  
                                           

                                            
 

Keterangan : 

   = solusi ideal positif 

  = solusi ideal negatif 

d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal 

positif dan matriks solusi ideal negatif, 
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Jarak antara alternatif A
- 
dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif 

dirumuskan seperti persamaan (2.4). 

  
  √∑ (  

       )
 
      

   
  √∑ (        

  ) 
    …………………….. (2.4) 

Keterangan : 

D
+ 

= jarak solusi ideal positif 

D
- 
= jarak solusi ideal negatif 

e. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. 

Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nilai    yang lebih besar 

menunjukkan bahwa alternatif Ai lebih dipilih, rumusnya dapat dilihat pada 

persamaan (2.5). 

    
  

 

  
      

   ……………….. (2.5) 

Keterangan :      nilai preferensi alternatif ke – i 

 

Dari penjelasan langkah – langkah metode TOPSIS diatas dapat 

digambarkan dalam bentuk flowchart yang dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Flowchart Proses Perhitungan 

 

Contoh perhitungan : 

Sebuah PTS di Kota Yogyakarta, akan memberikan beasiswa kepada 5 orang 

mahasiswanya dari 7 mahasiswa. Adapun syarat pemberian beasiswa tersebut, 

yaitu harus memenuhi ketentuan berikut ini : 

Syarat : 

C1: Semester Aktif Perkuliahan (Attribut Keuntungan) 

C2: IPK  (Attribut Keuntungan) 

C3: Penghasilan Orang Tua  (Attribut Biaya) 

C4: Aktif Berorganisasi (Attribut Keuntungan) 

Untuk bobot preferensi (W) = [3, 4, 5, 4] 
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Adapun mahasiswa yang menjadi alternatif dalam pemberian beasiswa 

dapat ditunjukkan pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Alternatif dan Penilaian 

No Nama C1 C2 C3 C4 

1 Joko VI 3.7 1.850.000 Aktif 

2 Widodo VI 3.5 1.500.000 Aktif 

3 Simamora VIII 3.8 1.350.000 Tidak Aktif 

4 Susilawati II 3.9 1.650.000 Tidak Aktif 

5 Dian IV 3.6 2.300.000 Aktif 

6 Roma IV 3.3 2.250.000 Aktif 

7 Hendro VI 3.4 1.950.000 Aktif 

 

Pembobotan dari setiap alternatif pada setiap kriteria dapat ditunjukkan pada 

tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Alternatif dan Pembobotan 

Alternatif Kriteria 

C1 C2 C3 C4 

Joko 3 3 3 2 

Widodo 3 3 2 2 

Simamora 4 4 1 1 

Susilawati 1 4 2 1 

Dian 2 3 4 2 

Roma 2 2 4 2 

Hendro 3 2 3 2 

 

Berdasarkan pada persamaan (2.1), maka matriks keputusan yang 

ternormalisasi dibentuk dari tabel pembobotan, dapat diselesaikan seperti berikut: 

 |  |  √                         
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Untuk menyelesaikan perhitungan pada R21, R31, R41, R51, R61, R71, dan 

seterusnya dapat diselesaikan dengan rumus yang sama seperti R11 sehingga 

memperoleh matrik ternormalisasi. 

Matriks berikut merupakan matrik  R Ternormalisasi yang diperoleh dari 

perhitungan diatas : 

 0.416  0.367  0.391 0.426  

 0.416  0.367  0.260 0.426  

 0.555  0.489  0.130 0.213  

R = 0.139  0.489  0.260 0.213  

 0.277  0.367  0.521 0.426  

 0.277  0.244  0.521 0.426  

 0.416  0.244  0.391 0.426  

Berdasarkan pada persamaan (2.2), maka matriks keputusan yang 

ternormalisasi terbobot, dapat diselesaikan seperti berikut : 

Bobot preferensi (W) untuk setiap ktiteria C1, C2, …..C4  = (3, 4, 5, 4) 

 0.416 * 3 0.367 * 4 0.391 * 5 0.426 * 4 

 0.416 * 3 0.367 * 4 0.260 * 5 0.426 * 4 

 0.555 * 3 0.489 * 4 0.130 * 5 0.213 * 4 

Y = 0.139 * 3 0.489 * 4 0.260 * 5 0.213 * 4 

 0.277 * 3 0.367 * 4 0.521 * 5 0.426 * 4 

 0.277 * 3 0.244 * 4 0.521 * 5 0.426 * 4 

 0.416 * 3 0.244 * 4 0.391 * 5 0.426 * 4 

 

 

 

1.248 

 

1.468 

 

1.955 

 

1.704 

 1.248 1.468 1.3 1.704 

 1.665 1.956 0.65 0.852 

Y = 0.417 1.956 1.3 0.852 

 0.831 1.468 2.605 1.704 

 0.831 0.976 2.605 1.704 

 1.248 0.976 1.955 1.704 

 

Solusi ideal positif (A
+
)  dapat diselesaikan berdasarkan persamaan (2.3), 

sehingga dapat diselesaikan seperti berikut :   
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Y1
+
 = max { 1.248; 1.248; 1.665; 0.417; 0.831; 0.831; 1.248 } = 1.665  

Dan seterusnya sehingga memperoleh nilai A
+
 = { 1.665; 1.956; 0.65; 1.704 } 

Solusi ideal negatif (A
-
) dapat diselesaikan berdasarkan persamaan (2.3), 

sehingga dapat diselesaikan seperti berikut :  

Y1 - = min { 1.248; 1.248; 1.665; 0.417; 0.831; 0.831; 1.248 } = 0.417 

Dan seterusnya sehingga memperoleh nilai A
-
 = { 0.417; 0.976; 2.605; 0.852} 

Berdasarkan persamaan (2.4) jarak alternatif terbobot dengan solusi ideal 

positif dapat diselesaikan dengan cara : 

  
  √            )              )             )              )   

               

Dan seterusnya sehingga diperoleh hasil yang dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Berdasarkan persamaan (2.4) jarak alternatif terbobot dengan solusi ideal 

negatif dapat diselesaikan dengan cara : 

  
  √            )              )              )              )   

            

Dan seterusnya sehingga diperoleh hasil yang dapat ditunjukkan pada Tabel 2.4. 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif dapat diselesaikan dengan persamaan 

(2.5). 

    
     

             
               

                                          

Dan seterusnya sehingga memperoleh hasil yang dapat ditunjukkan pada Tabel 

2.4. 
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Tabel 2.4 Nilai D+, D-, dan V 

Alternatif D+ D- V 

Joko D1
+
 = 1454 D1

-
 = 1.442 V1 = 0.498 

Widodo D2
+
 = 0.914 D2

-
 = 1.883 V2 = 0.667 

Simamora D3
+
 = 0.852 D3

-
 = 2.662 V3 = 0.758 

Susilawati D4
+
 = 1.645 D4

-
 = 1.632 V4 = 0.498 

Dian D5
+
 = 2.181 D5

-
 = 1.067 V5 = 0.329 

Roma D6
+
 = 2.341 D6

-
 = 0.947 V6 = 0.288 

Hendro D7
+
 = 1.684 D7

-
 = 1.356 V7 = 0.446 

 

Kesimpulan 

Dari hasil diatas diperoleh alternatif 5 mahasiswa yang menerima beasiswa, 

yaitu : Sumamora, Widodo, Joko, Susilawati, dan Hendro. 

 

2.2.3. Pemilihan pegawai terbaik di Pamella Supermarket Yogyakarta 

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan manajer dan bagian 

HRD Pamella Supermarket, penulis memperoleh informasi bahwa di Pamella 

Supermarket Yogyakarta sudah lebih dari 5 tahun menjalankan proses penilaian 

kinerja pegawai tujuannya untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas 

SDM. Sistem penilaian dilakukan dengan menggunakan sepuluh kriteria 

penilaian. Kriteria yang digunakan adalah kejujuran, taat peraturan, mangkir / 

alpa, kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, kerajinan, kreatifitas, kerjasama, 

dan senyuman. Penilaian ditujukan untuk para karyawan, dimana penilaian 

dilakukan oleh masing – masing koordinator di setiap bagian per toko yang 

dilakukan setiap bulan dengan range nilai 0 sampai 100. Di Pamella Supermarket 

menjalankan sistem penilaian pegawai hanya dengan cara sederhana yaitu dengan  

mencatat penilaian ke dalam lembar kerja, kemudian dari angka hasil penilaian 



19 
 

 
 

akan dihitung dengan bantuan kalkulator. Pengarsipannya pun hanya dalam 

bentuk lembaran kertas penilaian saja.  

Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyampaikan gagasan kepada 

pihak manajemen Pamella untuk bermaksud mengembangkan sistem penilaian 

yang sudah ada di Pamella Supermarket tersebut. Sistem penilaian yang akan 

dikembangkan berbasis web dengan menambahkan alur penilaian untuk 

koordinator, dimana penilaian akan dilakukan oleh bagian HRD berdasarkan 

survei yang dilakukan. Dengan sistem berbasis web ini tentunya akan 

mempermudah dalam pembagian hak akses di setiap bagian dan memungkinkan 

data akan lebih terorganisir dengan baik.  Data – data yang diperoleh dari pihak 

pamella supermarket, yaitu gambaran umum mengenai data pribadi pegawai, data 

bagian, dan data toko. 

Menurut kesepakatan penulis dengan pihak Pamella Supermarket alur 

pengambilan keputusan di dalam sistem ini adalah pegawai terbaik dapat 

ditentukan berdasarkan periode, toko, bagian, dan jabatan. Pegawai yang memiliki 

nilai tertinggi setelah melalui tahap pengolahan nilai dengan metode TOPSIS, 

maka pegawai tersebut dinyatakan sebagai pegawai terbaik di Pamella 

Supermarket dapat menurut toko tempat bekerja saja atau menurut semua toko 

yang ada. Apabila terdapat nilai kembar maka bagian manajer dan HRD akan 

mempertimbangkan dengan membandingkan nilai pada kriteria yang berbobot 

besar, maka yang memiliki nilai tinggi pada kriteria tersebut yang akan menjadi 

pegawai terbaik. 
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Gambar 2.2 Rule Penilaian dan Pemilihan Pegawai Terbaik di Pamella 

Supermarket 

 

 

  


