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ABSTRAK 

 
Sampai saat ini banyak  pelamar kerja yang  mengajukan  lamaran kerja, hanya saja sedikit pelamar 

kerja yang  sesuai dengan ketentuan atau kriteria perusahaan (penyedia kerja). Perusahaan menyediakan 

informasi lowongan kerja melalui  media  cetak dan papan pengumuman. Selama ini yang digunakan dalam 

pencarian pekerja menggunakan penilaian langsung terhadap berkas lamaran yang dikumpulkan oleh pencari 

kerja. Selain itu penyampaian informasi pencarian pekerja belum  memanfaatkan gabungan antara data  profil 

pencari kerja  dan  penyedia  kerja untuk  mendapatkan  pencari  kerja  terbaik sesuai kriteria perusahaan dan 

yang sesuai dengan minat atau kriteria pencari kerja.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  yaitu 

memiliki cakupan yang sangat luas. Ada beberapa istilah di dalam penelitian, yaitu pendekatan, rancangan, 

rencana, desain, metode, dan teknik.Sedangkan teknik penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian 

pengembangan research dan development.Kesimpulan hasil penelitian ini adalah  pencari kerja terbaik diperoleh 

melalui perangkingan menggunakan metode AHP (Analythical Hierarchy Process), pencari kerja yang 

mendapatkan nilai total terbanyak maka pencari kerja tersebut akan menempati posisi rangking pertama atau 

teratas yaitu sebagai pencari kerja terbaik berdasarkan perangkingan pencari kerja. 

  

 

KATA KUNCI  : Recruitmen, AHP (Analythical Hierarchy Process), 

 

I. LATAR BELAKANG 

Sampai saat ini banyak pelamar kerja 

yang mengajukan lamaran kerja, hanya 

saja sedikit pelamar kerja yang sesuai 

dengan ketentuan atau kriteria perusahaan. 

Perusahaan menyediakan informasi 

lowongan kerja melalui media cetak dan 

papan pengumuman. Selama ini yang 

digunakan dalam pencarian pekerja 

menggunakan penilaian langsung terhadap 

berkas lamaran yang dikumpulkan oleh 

pencari kerja. maka diperlukan Sistem 

Rekomendasi Recruitmen Karyawan 

Menggunakan Metode AHP. Pada sistem 

akan didapatkan pencari kerja yang sesuai 

dengan kriteria pihak penyedia kerja, serta 

akan didapatkan lowongan kerja yang 

sesuai dengan kemauan pencari kerja. 

Metode AHP (Analytical Hierarchy 

Process) ini dipilih karena prinsip kerjanya 

dalam penyederhanaan suatu persoalan 

kompleks yang tidak terstruktur, strategik, 

dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, 

serta menata dalam suatu hierarki yang 

mampu memilih alternatif terbaik dari 
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sejumlah alternatif berdasarkan prioritas 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

. 

II. METODE 

Metode analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode  

waterfall sebagai tahapan pembangunan 

sistem. 

 

2.1. AHP (analythical hierarchy process 

Dalam bukunya (Kusrini, 2007:133), 

AHP (Analythic Hierarchy Process) 

didefinisikan sebagai berikut: AHP 

(Analythic Hierarchy Process) adalah 

salah satu metode dalam sistem 

pengambilan keputusan yang 

menggunakan beberapa variabel dengan 

proses analisis bertingkat. Analisis 

dilakukan dengan memberi nilai prioritas 

dari tiap-tiap variabel, kemudian 

melakukan perbandingan berpasangan dari 

variabel-variabel dan alternatif- alternatif 

yang ada. 

. 

2.2. Prinsip Kerja AHP 

penyederhanaan suatu persoalan 

kompleks yang tidak terstruktur, strategik, 

dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, 

serta menata dalam suatu hierarki. 

Kemudian tingkat kepentingan setiap 

variabel diberi nilai numerik kemudian 

dilakukan sintesa untuk menentukan 

variabel yang memiliki prioritas tinggi. 

(Iskandar Z. Nasibu, 2009). 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

3.1. Analisa Data 

Pada penelitian ini penulis telah 

menentukan masalah yang akan diteliti. 

Dimana masalah ini telah dirumuskan 

menjadi bagaimanakah penelitian ini dapat 

digunakan untuk membantu rekomendasi 

dengan memanfaatkan metode AHP 

(analythic Hierarchy Process) yaitu setiap 

kriteria akan diberi nilai sesuai berkas 

kriteria pelamar  untuk dirangking oleh 

sistem. 

3.2.  Proses AHP 

Tahap pertama dari AHP yaitu menentukan 

kriteria awal. Menentukan viable awal dilakukan 

secara struktur dari data pelamar yang tersedia 

sebanyak jumlah kriteria pelamar Nilai kriteria 

awal pada penelitian ini dilakukan pemilihan secara 

terstruktur.. 

3.3.  Inputan Kriteria  

 
Gambar 3. 1 Desain Proses 
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Gambar 3. 2 Bobot Kriteria 

3.4.  Desain Perancangan Sistem 

1. Analisis Kebutuhan 

Pihak yang terlibat dalam sistem ini 

adalah : 

a. User, adalah orang atau sekelompok 

orang yang ingin mendaftar 

rekomendasi recuitmen karyawan. 

User dapat mengakses input data 

kriteria, data hasil kriteria ataupun 

mengetahui rangking recruitment 

karyawan yang sesuai dengan inputan 

data kriteria pelamar. 

2. Use Case Diagram 

 

Gambar 3. 3 Use Case Diagram 

Rekomendasi Kamera 

Pada Use Case Diagram 

rekomendasi karyawan terdapat satu actor 

yaitu user. user melakukan proses input 

data kriteria, login user dan melihat hasil 

rekomendasi. 

3.5. Desain Database 

 

Gambar 3. 4 Desain Relasi Database 

Pada sistem rekomendasi 

recruitmen karyawan data kriteria 

menggunakan 7 kriteria meliputi ipk, mata, 

pengalaman kerja, nilai UAN, umur, dan 

pendidikan terakhir. Pada tabel kriteria 

terdapat id_pelamar sebagai primary key 

dan berelasi dengan tabel kriteria  sebagai 

foreign key. Kemudian pada tabel kriteria 

sebagai primary key berelasi dengan 

kriteria sebagai foreign key. 

 

Gambar 3.5 Data Kriteria 

Hasil dari proses cluster dan 

rekomendasi kamera. Apakah kamera 

tersebut masuk kategori pemula, penghobi, 

atau profesional. 

 

Gambar 3.6 Grafik Hasil kriteria 
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Halaman untuk menampilkan 

grafik jarak hasil perhitungan cluster. 

 

Gambar 3.7Hasil Rekomendasi 

Hasil akhir proses rekomedasi 

pelamar 

 

IV. PENUTUP 

6.1. KESIMPULAN 

Metode AHP (Analythic Hierarchy 

Process) dengan kriteria kriteria dapat 

digunakan untuk perangkingan 

berdasarkan bobot nilai data pelamar 

kerja, untuk membantu memberikan 

rekomendasi recruitmen karyawan..  

Dari hasil perhitungan dengan 

metode AHP didapatkan bobot nilai pada 

setiap kriteria, dengan kriteria antara lain 

pendidikan terakhir , nilai IPK , umur 

pelamar , kondisi mata serta pengalamana 

kerja. Semakin tinggi nilai kriteria data 

pelamar maka kesempatan recruitmen 

menjadi karyawan semakin besar  

Baik pelamar maupun perusahaan 

dengan Sistem Rekomendasi Recruitmen 

Karyawan akan sama-sama 

menguntungkan, pelamar tidak lagi 

menunggu terlalu lama waktu untuk 

mengetahui hasil lolos atau tidaknya , lebih 

efisien dan hemat, bagi perusahaan dengan 

adanya sistem aplikasi ini dapat 

mengetahui calon pelamar yang terbaik 

dari semua pelamar yang mengikuti 

recruitmen karyawan 

 

V. DAFTAR PUSTAKA 

 
 Kusrini, 2007:133 Penerapan Metode 

AHP Pemilihan tipe rumah untuk 

Menentukan Klasifikasi Potensi 

tipe Pelanggan Baru di peruamhan 

jenggolo indah Tirta Raharja 

Menggunakan Metode AHP 

(analythycal hierarrchy process). 

(Iskandar Z. Nasibu, (2012). Proses 

perhitungan AHP - Konse dan 

Rumus Menggunakan AHP. 

Yogyakarta: ANDI. 

 

 

 
 

 


