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ABSTRAK 

 
M. Nurafda Alif : Perancangan Aplikasi Penentuan Bonus Karyawan Menggunakan Metode 
Weighted Product (WP) Di Jl. Raya Mojo No.20 Petok Kabupaten Kediri, Skripsi, Teknik 

Informatika, Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2017. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwasanya 
pemberian bonus yang dilakukan pada tempat penelitian masih dengan cara manual dan memakan 

banyak waktu. 

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana cara merancang aplikasi penentuan bonus 
karyawan dengan lebih efisien dan cepat (2) Apakah penerapan aplikasi ini dapat meningkatkan kerja 

karyawan. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Weighted Product metode ini merupakan metode Fuzzy Multiple Decision Making (FMADM) untuk 

menentukan prioritas atau rangking. Dalam penelitian ini Weighted Product digunakan untuk 

menentukan bonus pada karyawan berdasarkan kriteria-kriteria serta bobot yang sudah ditentukan. (2) 

Melalui penerapan dengan aplikasi ini dapat meningkatkan motivasi. 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini adalah Perancangan Aplikasi Penentuan Bonus 

Karyawan di bengkel mobil joyo, dalam menanggapi pemberian bonus pada karyawan untuk 

melakukan reservasi dibandingkan dengan cara manual. 
 

KATA KUNCI  : Aplikasi Penentuan Bonus Karyawan, Kerja Karyawan, Hasil Efisien. 
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I. LATAR BELAKANG 

Pada bengkel mobil joyo di 

daerah Petok Kec. Mojo Kab. Kediri 

penentuan penerimaan bonus untuk 

karyawan masih menggunakan cara 

manual yang menyebutkan 

pengelolaan data tentang  bonus 

karyawan masih tidak efisien 

terutama dari segi kriteria, seleksi, 

yang sebenarnya dapat lebih 

diefisienkan. Pengelolaan data bonus 

karyawan yang belum terakumulasi 

menggunakan data base secara 

optimal menyebabkan kesulitan 

dalam pemrosesan data 

menyebabkan tidak stabilnya 

pemberian bonus antar karyawan 

sehingga dapat menggangu 

kenyamanan kerja karyawan. 

Solusi yang dapat membantu 

menyelesaikan program pemberian 

bonus karyawan pada bengkel mobil 

joyo yaitu diperlukan adanya sistem 

pendukung keputusan (SPK)  

penentuan penerimaan bonus 

karyawan yang memanfaatkan 

teknologi komputer, sehingga 

mempermudah proses pengolahan 

yang lebih efisien sekaligus 

meningkatkan kualitas keputusan 

pemberian bonus karyawan dan 

sistem pendukung keputusan ini juga 

dapat berguna untuk memonitor 

kinerja karyawan dari waktu ke 

waktu. Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk merancang sistem 

pendukung keputusan adalah 

Weighted Product (WP). 

Menurut jurnal penelitian yang 

berjudul sistem pendukung 

keputusan penentuan penerimaan 

beasiswa menggunakan metode 

Weight Product. Mengatakan bahwa 

rujukan proses perangkingan Dalam 

metode Weghted Product (WP)  ini 

di kelompokkan beberapa kriteria 

seperti nilai rata-rata raport siswa, 

penghasilan orang tua, jumlah 

tanggungan orang tua, jumlah 

saudara kandung dan lain-lain. 

Metode ini dipilih karena mampu 

menyeleksi alternatif, dalamhal ini 

alternatif yang dimaksudkan yaitu 

siswa yang berhak menerima 

beasiswa berdasarkan kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan (Efendi. i ; 

2016). Hal ini tidak jauh beda 

dengan pemberian bonus pada 

karyawan pada bengkel mobil joyo. 

Dalam penyelesaian masalah 

menggunakan metode Weight 

Product (WP) untuk menjabarkan 

bobot-bobot yang sesuai dengan 

kriteria yang pantas di 

rekomendasikan bonus menggunakan 
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cara manual sehingga membutuhkan 

banyak waktu untuk menentukan 

dengan banyak bobot yang 

dibutuhkan dalam penentuan 

karyawan yang berhak mendapat 

bonus, seleksi pemilihan peneriaman 

bonus karyawan digolongkan ke 

dalam masalah yang bersifat multi 

objective (ada banyak tujuan yang 

ingin dicapai) dan multicriteria (ada 

banyak kriteria untuk mencapai 

tujuan). Melalui metode Weighted 

Product (WP) pemilik bengkel dapat 

menentukan sendiri bobot 

kepentingan dari masing-masing 

kriteria. Sebagai contoh kriteria-

kriterianya yang mendapakan bonus 

adalah absen, prestasi, prilaku, 

pengalaman, kedisiplinan, wawasan, 

kerjasama, lulusan. 

Berdasarkan uraian permasalahan 

dan solusi yang telah ditemukan pada 

lokasi penelitian, penulis 

mengangkat penelitian ilmiah yang 

berjudul perancangan aplikasi 

penentuan bonus karyawan 

menggunakan metode Weighted 

Product(WP).

II. METODE 

Dalam menganalis data pada 

penelitian kali ini menggunakan 

metode Weigted Product (WP). 

Sistem pendukung keputusan cerdas 

dengan menggunakan Fuzzy Multiple 

Attribute Decision Making 

(FMADM) dengan metode Weighted 

Product (WP) digunakan untuk 

merekomendasikan pemberian bonus 

karyawan, berdasarkan kriteria- 

kriteria serta bobot yang sudah 

ditentukan. 

Definisi Menurut Yoon (Dewi, k., 

2006: 79), metode “Weighted 

Product menggunkan perkalian 

untuk menghubungkan rating atribut 

dimana rating setiap atribut harus 

dipangkatkan dulu dengan bobot 

atribut yang bersangkutan”. Produk 

Tertimbang (WP) Weighted Product 

adalah keputusan analisis multi-

kriteria yang populer dan merupakan 

metode pengambilan keputusan 

multi-kriteria. Seperti semua metode 

FMADM, (WP) Weighted Product 

adalah himpunan berhingga dari 

alternatif keputusan yang dijelaskan 

dalam istilah beberapa kriteria 

keputusan. Vertikal serah terima 

masalah keputusan dapat dinyatakan 

sebagai bentuk matriks dan setiap 

barisi sesuai dengan jaringan 

kandidati dan setiap kolom j sesuai 

dengan atribut. 

Metode Weighted Product ( WP ) 

menggunakan perkalian untuk 
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menghubungkan rating atribut, 

dimana rating setiap atribut harus 

dipangkatkan dulu dengan bobot 

atribut yang bersangkutan. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Tujuan Untuk Penentuan Bonus 

Pada Karyawan 

Dalam rangka mencapai tujuan 

untuk memberikan bonus pada 

karyawan beberapa bonus telah 

diberikan. Dimana bonus tersebut 

tidak lain adalah untuk memberikan 

suasana dan hubungan yang baik 

antar pemilik bengkel dan karyawan 

bengkel. Dalam hal ini pihak pemilik 

bengkel memperlukan sebuah sistem 

yang dapat membentu menentukan 

bonus pada karyawan secara lebih 

cepat dan tepat dengan menggunakan 

aplikasi. Menurut Dito, H,A,. (2010), 

menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Dalam penelitian tersebut 

mengemukakan bahwa pemberian 

kompensasi akan meningkatkan 

kinerja karyawan. 

 

PEMBAHASAN 

Analisis Sistem 

Analisa dari metode yang kami 

gunakan dalam perancangan sistem 

pendukung keputusan, untuk 

menentukan bonus karyawan yang 

seperti apa yang akan ditanggapi 

terlebih dahulu dengan menggunakan 

metode Weighted Product di bengkel 

joyo adalah sebagai berikut : 

1. Data yang dimasukan ke dalam 

sistem ada beberapa kriteria yaitu 

absen, prestasi, prilaku, 

pengalaman, kedisiplinan, 

wawasan, kerjasama, lulusan. 

2. Setiap kriteria di dalam sistem 

telah diberi bobot yang berbeda – 

beda sesuai dengan tingkat 

kepentingan kriteria. Selanjutnya 

setiap bobot dari masing – masing 

kriteria dibagi dengan jumlah 

keseluruhan bobot kriteria untuk 

mencari bobot kriteria baru yang 

akan digunakan untuk mencari 

nilai S vektor. 

3. Nilai S vektor dicari dengan 

menggunakan data nilai dari 

setiap kriteria yang dipangkatkan 

dengan nilai bobot baru masing – 

masing kriteria. 

4. Dari nilai S vektor tersebut dapat 

dicari nilai V vektor dengan 

mengkalikan semua nilai S vektor 

seluruh kriteria yang diperoleh 

dari inputan user terhadap nilai 

dari bobot  yang diberikan 

kemudian nilai S vektor 

keseluruhan tersebut dibagi 
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dengan hasil penjumlahan nilai S 

vektor keseluruhan pengaduan. 

5. Dari semua data yang telah 

dihitung dengan rumus V vektor 

maka akan didapatkan hasil nilai 

pengaduan tertinggi yang akan 

ditanggapi terlebih dahulu. 

 

Data Flow Diagram  Level 0 sebagai 

berikut : 

sistem aplikasi penenuan bonus 

karyawan. Dimana admin dapat 

mengoperasikan aplikasi 

sepenuhnya, mulai dari mengolah 

data seperti memasukkan data, 

mengedit, menghapus, memproses, 

dan melihat data sesuai dengan 

inputan yang dimasukan. 

 

Flowchart Admin 

 

Pada flowchart (admin)  diatas 

bisa dilihat yang dapat dijelaskan 

bahwa admin menjalankan program 

dengan login, admin dapat 

menjalakan progam. 

Di dalam menu utama, admin dapat 

melakukan tambah data, update data, 

edit data dan mengecek data. Data 

yang dimaksud beragam seperti data 

kriteria. 

 

Implementasi Program 

Tampilan Program 

Menu Login Admin 

 

Untuk bisa masuk ke aplikasi admin, 

di haruskan untuk melakukan login 

terlebih dahulu pada menu login 

Halaman utama. 

 

Setelah login akan menanmpilkan 

halam utama dimana admin bisa 

melakukan input data. 

 

1. Halaman Data Kriteria 
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2. Halaman Sub Kriteria 

 

3. Halaman Data Karyawan 

 

4. Halaman Hasil Analisa Kriteria 

 

5. Halaman Hasil Analisa Matrik 

 

6. Hasil Analisa Perangkingan 

 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 

implementasi sistem pendukung 

keputusan untuk menentukan bonus 

pada karyawan yang telah dibuat 

maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

Dengan adanya sistem ini 

memberikan kemudahan untuk 

menentkan bonus pada karyawan 

dengan lebih cepat dan efisien 

dibandingakn dengan cara manual 

yang memperlukan banyak waktu. 
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