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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu 

perusahaan untuk menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan 

dan bekerja dengan baik. Karyawan adalah suatu sumber daya pada perushaan 

terkait dalam melakukan aktifitas operasional yang ada pada perusahaan dalam 

kinerja berdasarkan kualitas dan kuantitasnya dalam mengabdikan diri pada 

pekerjaan dan perusahaan yang memperkerjakannya (Sulistiyanti, 2010). Sebagai 

salah satu perusahaan yang tergolong maju dan berkembang perusahaan ini sangat 

memerlukan karyawan yang mempunyai inovasi dan keratif yang berkualitas 

maka dari itu untuk proses penilaian kinerja dari karyawan merupakan salah satu 

hal penting dalam keberlangsungan kemajuan perusahaan dari segi sumber daya 

manusia sebagai proses perusahaan dalam menempuh dunia bersaing untuk 

mencapai keunggulan kompetitif PT Matahari Departemen Store Central Plaza 

Lampung. 

PT Matahari Departemen Store Central Plaza Lampung Jalan RA Kartini 

No.21 Tanjung Karang beraktifitas bisnisnya sejak tahun 2001 sampai sekarang. 

Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan oleh pimpinan               

PT Matahari Departemen Store Central Plaza Lampung sebagai salah satu 

perusahaan yang tergolong maju dan berkembang perusahaan ini sangat 
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memerlukan karyawan yang mempunyai inovasi dan kreatifitas yang berkualitas 

maka dari itu untuk proses seleksi penerimaan dari karyawan merupakan salah 

satu hal penting dalam keberlangsungan kemajuan perusahaan dari segi sumber 

daya manusia sebagai proses perusahaan dalam menempuh dunia bersaing untuk 

mencapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Harri, 2017). 

 Kendala yang dihadapi saat ini dalam menentukan status karyawan yang 

masih kontrak dan tetap adalah belum tercapainya sesuai dengan SOP (Standar 

Operasional Perusahaan) dikarenakan proses penilaian masih dilakukan secara 

bertahap berupa tes tertulis, wawancara dan lain sebagainya, terkadang faktor 

berdasarkan kedekatan dari para karyawan dengan Manager Sumber Daya 

Manusia yang ada saat ini, hal ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya status 

kriteria prestasi kerja yang sesuai dari karyawan, sehingga kurang maksimalnya 

suatu kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan pada 

karyawan yang ada pada perusahaan (Harri, 2017). 

Dengan demikian adanya suatu sistem informasi sumber daya manusia yang 

dapat mengolah data karyawan berprestasi sangat penting untuk mendukung 

proses penilaian dan pengambilan keputusan pimpinan. Dalam tahapan 

pengembangan suatu inovasi usulan yang diharapkan mampu mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada proses seleksi perhitungan rating penilaian dari 

para karyawan kontrak untuk menjadi tetap pada PT Matahari Departemen Store 

Central Plaza Lampung menggunakan salah satu upaya perkembangan teknologi 

informasi berupa sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode 

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

pertama kali diperkenalkan oleh Yoon dan Hwang pada tahun 1981 untuk 

digunakan sebagai salah satu metode dalam memecahkan masalah multikriteria 

(Kusrini, 2007). TOPSIS akan merangking alternatif berdasarkan prioritas nilai 

kedekatan relatif suatu alternatif terhadap suatu solusi ideal positif. Alternatif – 

alternatif yang telah dirangking kemudian dijadikan sebagai referensi bagi 

pengambil keputusan dalam hal ini adalah bagian sumber daya manusia.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis mencoba untuk 

menganalisa permasalahan yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk penulisan 

laporan skripsi, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Penerapan 

Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi Status Pengangkatan Karyawan 

Kontrak Menjadi Tetap Menggunakan Metode Topsis (Studi Kasus : 

Matahari Department Store Lampung) Berbasis Web”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana mempermudah proses hasil penilaian untuk pengolahan data 

secara objektif prestasi karyawan kontrak untuk menjadi karyawan tetap ? 

b. Bagaimana memberikan data yang diolah menjadi informasi yang dapat 

diakses langsung oleh pimpinan PT Matahari Departemen Store Central 

Plaza Lampung ? 
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c. Bagaimana merancang suatu sistem pendukung keputusan dengan 

menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS) ?  

  

1.3.  Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian 

ini, agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang. Penelitian ini hanya 

dibatasi pada :  

a. Penentuan penilaian sesuai kriteria SOP dari perusahaan PT Matahari 

Departemen Store Central Plaza Lampung. 

b. Metode yang digunakan dalam menunjang hasil keputusan adalah 

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

c. Lokasi yang menjadi objek penelitian adalah PT Matahari Departemen Store 

Central Plaza Lampung. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mempercepat hasil penilaian prestasi kerja yang nantinya menjadi 

referensi karyawan berprestasi. 

b. Menyelesaikan masalah penilaian karyawan kontrak menjadi karyawan 

tetap agar tidak secara subjectif. 

c. Penggunaan teknologi sebagai alat bantu bagi Manager Sumber Daya 

Manusia dalam pengambilan keputusan. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

a. Dapat membantu proses pekerjaan dari manager sumber daya manusia 

dalam melakukan penilaian prestasi hasil seleksi karyawan berprestasi. 

b. Dapat memepercepat dan melakukan publikasi hasil dari penilaian seleksi 

karyawan berprestasi pada perusahaan. 

c. Memberikan rekomendasi dalam mengambil keputusan secara objektif. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan bagian manager sumber daya manusia yang bersangkutan mengenai 

data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara 

disajikan dalam lampiran. 

b. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan yang alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem 

dalam penulisan laporan ini.  
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c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca dokumen serta buku-buku yang berhubungan dengan data yang 

diperlukan untuk mengambil sebuah kesimpulan untuk pengembangan 

selanjutnya, contoh dokumen yang diperoleh adalah contoh laporan terkait 

data karyawan yang ada pada perusahaan. 

 

1.7.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Rekomendasi 

Status Pengangkatan Karyawan Kontrak Menjadi Tetap Menggunakan Metode 

Topsis (Studi Kasus : Matahari Department Store Lampung) Berbasis Web, 

sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan 

maka peneliti menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan 

jurnal penelitian penggunaan metode TOPSIS. 

 

 


