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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam  setiap  perusahaan,  instansi, organisasi  atau  badan  usaha  akan 

memberikan gaji sebagai kompensasi dari kerja seorang karyawan, disamping 

pemberian gaji  pokok pada karyawannya, setiap instansi seringkali memberikan  

bonus  disamping  gaji pokok  untuk  memacu  kinerja  dan produktifitas  kerja  

karyawannya, dikarenakan  seorang  karyawan  yang menerima  bonus  tersebut  

harus memenuhi  beberapa  kriteria  tertentu yang berhubungan dengan 

kedisiplinan, kinerja,  dan  produktifitas  sesuai  yang ditentukan oleh  masing-

masing  instansi atau perusahaan (Nababan dan Rahim, 2018). 

Metro Computer adalah salah satu perusahaan di Bandar Lampung yang 

bergerak dibidang penjualan komputer dan laptop, sparepart komputer dan laptop, 

perbaikan komputer dan laptop, dan perangkat-perangkat komputer dan laptop. 

Beralamat di Jl. Teuku Umar No.215, Surabaya, Kedaton, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35123 saat ini Metro Computer memiliki 27 karyawan.  

Selama ini proses pemberian bonus karyawan di Metro Computer adalah 

semua karyawan mendapatkan bonus yang sama, dan terkadang karyawan yang 

dekat dengan pimpinan mendapat tambahan bonus. Hal ini terdapat kelemahan-

kelemahan yaitu proses pemberian bonus tidak berdasarkan pada penilaian kinerja 

karyawan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan suatu sistem 

pendukung keputusan pemberian bonus berdasarkan kinerja karyawan. Dengan 

adanya sistem pendukung keputusan ini, diharapkan pemberian bonus lebih adil 

sesuai dengan kinerja karyawan. Proses perhitungan penilaian kinerja karyawan 
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akan dilakukan terhadap kriteria penilaian untuk seluruh karyawan, sehingga 

diharapkan karyawan dengan kemampuan terbaiklah yang terpilih mendapatkan 

bonus terbesar. Kriteria yang digunakan yaitu masa kerja, absensi, prestasi kerja, 

tanggungjawab dan kerjasama. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan sebuah aplikasi yang 

dapat menentukan karyawan terbaik berdasarkan kinerja dan layak mendapatkan 

bonus terbesar. Metode yang digunakan dalam menentukan karyawan terbaik 

berdasarkan kinerja karyawan adalah metode Simple Additive Weighting (SAW).  

Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah metode mencari 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan 

terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode 

Simple Additive Weighting (SAW) membutuhkan proses normalisasi matriks 

keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating 

alternatif yang ada (Zein, 2014). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “Pengembangan Aplikasi Pemberian Bonus Karyawan 

Berdasarkan Kinerja Karyawan Pada Metro Computer Menggunakan Metode 

Simple Additive Weighting (SAW)”, diaharapkan dapat mempermudah pimpinan 

Metro Computer dalam menentukan karyawan terbaik yang layak mendapatkan 

bonus. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa 

perumusan masalah yaitu : 

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pemberian bonus karyawan 

berdasarkan kinerja karyawan pada Metro Computer ? 

2. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pemberian bonus karyawan 

menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW)? 

1.3 Batasan masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih terarah maka penulisan 

memberikan batasan masalah yaitu :  

1. Tempat penelitian adalah Metro Computer. 

2. Pembangunan aplikasi yang menggunakan metode Simple Additive Weighting 

(SAW). 

3. Pembangunan aplikasi menggunakan Adobe Dreamweaver CS5, 

menggunakan skrip PHP dan database yang digunakan adalah MySQL.  

4. Kriteria yang digunakan adalah : masa kerja, absensi, prestasi kerja, 

tanggungjawab dan kerjasama. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yaitu :  

1. Membangun aplikasi aplikasi pemberian bonus pada Metro Computer 

sehingga dapat mempercepat dan mempermudah dalam menilai kinerja 

karyawan. 

2. Menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW) pada aplikasi 

pemberian bonus karyawan pada Metro Computer. 



4 

 

 

 1.5       Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :  

1. Dengan adanya aplikasi aplikasi menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW) ini diharapkan dapat mempermudah pimpinan Metro 

Computer dalam menentukan karyawan terbaik berdasarkan kinerja karyawan 

yang layak mendapatkan bonus terbesar. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan untuk kemajuan teknologi dalam bidang 

sistem pendukung keputusan. 

 

1.6       Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data yaitu: 

1. Wawancara : melakukan wawancara langsung dengan pihak Metro Computer 

untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan sebagai bahan 

penulisan laporan.  

2. Observasi : mendapatkan data-data dan fakta dari pengamatan langsung di 

lokasi penelitian yaitu Metro Computer yaitu, data karyawan dan data 

pemberian bonus yang berjalan.  

3. Studi Pustaka : dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan membuat 

catatan yang bersumber pada bahan-bahan pustaka yang mendukung dan 

berkaitan dengan penelitian ini khususnya dalam pengembangan Sistem 

Pendukung Keputusan. Selanjutnya dengan cara mempelajari dan memahami 

jurnal dan buku-buku referensi, yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas dalam karya ilmiah ini. Hal ini dimaksudkan agar penulis memiliki 

landasan teori yang kuat. Data-data yang dihasilkan adalah data jurnal-jurnal 
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yang relevan dengan penelitian ini dan data kriteria-kriteria pemberian bonus.   

1.7      Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling 

berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.Sistematika 

penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Metodologi Pengumpulan 

Data, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori penunjang pembuatan sistem yang membahas 

tentang Pengembangan Aplikasi Pemberian Bonus Karyawan Berdasarkan 

Kinerja Karywan Pada Metro Komputer Menggunakan Metode Simple 

Additive Weighting (SAW). 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

Analisis dan perancangan sistem antara lain berisi tentang konsep dan 

kondisi tool-tool atau alat-alat bantu yang diperlukan untuk instalasi sistem 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang Penyusunan Tugas Akhir (TA) dan pembahasan mengenai 

pengembangan aplikasi pemberian bonus karyawan dengan menggunakan 

alat pengembangan use case,class diagram,document flowchart,dan 

metode analisis pengembangan sistem waterfall. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
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Berisi simpulan serta saran-saran penulis pada Pengembangan Aplikasi 

Pemberian Bonus Karyawan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


