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1.1. Latar Belakang  

Salah satu elemen dalam sebuah perusahaan yang sangat penting adalah 

adanya Sumber Daya Manusia (SDM). Pengelolaan SDM pada sebuah perusahaan 

sangat mempengaruhi bagi penentu keberhasilan kerja dari sebuah perusahaan. 

Pengukuran kinerja karyawan di suatu perusahaan juga sangatlah penting sebagai 

bahan evaluasi, perencanaan masa depan dan peningkatan kualitas perusahaan. 

PT. Catur Hasil Sentosa beroperasi sebagai distributor atau sub distributor, 

agen atau pemasok bahan bangunan, cat, kimia dan ritel bahan bangunan modern. 

Untuk bahan konstruksi CHS mendistribusikan keramik, kayu jadi, pelengkap 

toilet, blok gelas , pipa dan atap PVC. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan 

yang cukup banyak. Dalam penilaian kinerja karyawan di perusahaan ini masih 

sangat minim atau terbatas hanya sekedar penilaian yang dilakukan melalui 

perhiutngan menggunakan Metode manual dan berdasarkan penilaian yang 

terlihat oleh mata saja. Agar kualitas karyawan yang dimiliki PT. Catur Hasil 

Sentosa Lampung terjaga dan meningkat, perusahaan perlu melakukan suatu 

penilaian kinerja pegawai dengan melakukan pemilihan karyawan berprestasi. 

Keputusan dalam memilih karyawan berprestasi bukanlah suatu keputusan 

yang mudah, ada banyak faktor yang dipertimbangkan dalam memilih karyawan 

berprestasi antara lain berdasarkan Achievment, skill, dan attitude yang dimiliki 

oleh masing-masing karyawan. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem perhitungan 

pemilihan karyawan berprestasi yang dapat memudahkan perusahaan dalam 

melakukan penilaian sehingga dapat lebih akurat. Sistem dapat diterapkan dengan 



2 

 

sistem yang sudah terkomputerisasi dan menggunakan teknologi informasi yaitu 

sistem pendung keputusan (SPK). 

SPK dimaksudkan untuk menjadi  alat  bantu  bagi  para  pengambil  

keputusan  untuk  memperluas  kapabilitas  namun  tidak  untuk menggantikan  

penilaian  dan memberikan  dukungan  langsung  pada  permasalahan  dengan 

menyediakan alternatif  pilihan (Yuliani dan Kosasi, 2015). Sistem pendukung 

keputusan pemilihan karyawan berprestasi pada PT. Catur Hasil Sentosa, dengan 

menggunakan suatu metode yaitu Profile Matching. Konsep Metode Profile 

Matching yaitu membandingkan antara kompetensi individu sehingga dapat 

diketahui perbedaan kompetensinya (disebut juga gap), semakin kecil gap yang 

dihasilkan maka bobot nilainya semakin besar yang berbarti memiliki peluang 

lebih besar untuk seseorang menempati posisi tersebut, dengan tujuan untuk 

menentukan prioritas dengan ranking tertinggi (Susilo, 2017). 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun suatu sistem pendukung 

keputusan dengan menggunakan Profile Matching untuk membantu proses 

pemilihan Karyawan Berprestasi dengan melihat nilai tertinggi hasil perangkingan 

berdasarkan beberapa aspek penilaian diantaranya Achievment, skill, dan attitude 

yang dimiliki karyawan. Sistem pendukung keputusan dengan menggunakan 

metode profile matching dan metode gap ini dibuat berdasarkan data dan norma-

norma sumber daya manusia. Proses perhitungan gap dilakukan untuk 

menentukan poin setiap kriteria dan dicocokkan dengan pembobotan setiap 

kriteria. Hasil dari proses ini berupa ranking karyawan berprestasi dan merupakan 

dasar bagi pendukung keputusan pemilihan pemberian bonus dan penilaian 

karyawan.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu :  

1. Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan 

untuk menentukan karyawan berprestasi pada PT. Catur Hasil Sentosa?  

2. Bagaimana hasil dari profile matching dibandingkan dengan metode 

penilaian sebelumnya.   

1.3. Batasan Masalah  

Pada penelitian ini, Sesuai dengan judul laporan, penulis membatasi 

laporan  ini agar tidak menyimpang dari objek pembahasan yang diinginkan. 

1. Sistem yang hanya melakukan pendukung keputusan karyawan 

berprestasi, sehingga keputusan sesungguhnya tetap berada pada pihak 

SDM Perusahaan. 

2. Pada penelitian ini hanya membahas penentuan karyawan berprestasi pada 

bagian Sales Departmen 

3. Sistem yang di bangun berbasis web. 

4. Kriteria yang digunakan dalam penentuan karyawan berprestasi 

menyesuaikan dengan internal perusahaan. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang di harapkan dari pembuatan sistem pendukung keputusan 

dalam menentukan karyawan berprestasi dapats mempermudah dalam 

menentukan karyawan berprestasi dengan menerapkan profile matching. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Adapun Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Membantu pihak SDM perusahaan PT. Catur Hasil Sentosa dalam 

menentukan karyawan berprestasi. 

Memberikan rekomendasi pengambilan keputusan dalam menentukan karyawan 

yang dapat diseleksi secara objektif. 


