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ABSTRAK 
Tujuan dari rekrutmen yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat dan memenuhi syarat untuk 

mengisi posisi yang dibutuhkan di perusahaan. Sehingga orang tersebut dapat bekerja secara optimal 

dan dapat bertahan di perusahaan untuk waktu yang lama. Kendala yang muncul dalam merekrut 

karyawan secara internal, yaitu pengambil keputusan subyektivitas. Subyektivitas yang dimaksud 

adalah yang muncul saat ini jika calon karyawan untuk segera mendapatkan rekomendasi diangkat 

sebagai karyawan tetap karena hanya satu kriteria saja tanpa melihat penilaian kriteria lainnya. 

Subyektivitas biasanya terjadi untuk mengurangi kompleksitas proses pengambilan keputusan sebagai 

akibat dari banyak alternatif untuk dipilih.  

Dalam hal ini perekrutan dilakukan dengan penilaian kriteria yang telah ditentukan, yaitu 

masa kerja, kehadiran, kedisiplinan, kinerja dan kepribadian. Kriteria ini masih memiliki data yang 

ambigu (tidak jelas). Dengan metode Fuzzy Tahani, data ambigu dapat diproses untuk dihilangkan. 

Hasil yang dicapai berupa sistem pendukung keputusan guna perekrutan karyawan tetap (staff) dengan 

pendekatan logika fuzzy metode Tahani, yang menghasilkan suatu informasi karyawan masa kerja 

kontrak yang layak untuk direkrut menjadi staff (karyawan tetap). 

 

 

KATA KUNCI : SPK, Rekrutmen, Karyawan Tetap, Fuzzy Tahani. 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Perekrutan staff dalam setiap perusahaan 

adalah kegiatan yang senantiasa dilakukan 

dalam suatu periode tertentu dan 

merupakan kebutuhan perusahaan. Dalam 

hal ini, perusahaan perlu melakukan 

perncanaan SDM (Sumber Daya Manusia) 

guna memenuhi kebutuhan akan SDM-

nya. Pengelolaan SDM memerlukan 

standarisasi yang jelas agar dapat 

memberikan kontribusi yang positif bagi 

suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan 

utama dari proses rekrutmen dan seleksi 

yaitu untuk mendapatkan orang yang tepat 

dan memenuhi syarat tertentu untuk 

mengisi posisi yang kosong, sehingga 

orang tersebut mampu bekerja secara 

optimal dan dapat bertahan di perusahaan 

untuk waktu yang lama. Kendala yang 

timbul didalam melakukan perekrutan staff 

secara internal yaitu subyektifitas 
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pengambilan keputusan. Subyektifitas 

yang dimaksud yaitu muncul pada saat jika 

karyawan langsung diangkat menjadi staff 

(karyawan tetap) dikarenakan hanya pada 

satu kriteria saja tanpa melihat penilaian 

dari kriteria-kriteria atau dari penilaian 

karyawan lainnya. Subyektifitas ini 

biasanya terjadi untuk mengurangi 

kerumitan proses pengambilan keputusan 

akibat dari banyaknya alternatif yang harus 

dipilih. Sehingga terjadi ketidak jelasan 

terhadap pengambilan keputusan secara 

subyektifitas karena tidak mempunyai 

dasar yang kuat. Oleh Sebab itu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Sistem 

Perekrutan Staff menggunakan Logika 

Fuzzy Tahani”. Penelitian ini akan 

diangkat suatu kasus yaitu menerapkan 

logika fuzzy dengan metode Tahani untuk 

penyeleksian calon karyawan tetap dan 

menghasilkan rangking dari hasil seleksi 

calon karyawan tetap. 

 

II. METODE 

2.1. Pengertian Rekrutmen 

Penarikan (rekrutmen) pegawai 

merupakan suatu proses atau tindakan 

yang dilakukan oleh organisasi untuk 

mendapatkan tambahan pegawai melalui 

beberapa tahapan yang mencakup 

identifikasi dan evaluasi sumber-sumber 

penarikan tenaga kerja, menentukan 

kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, 

penempatan, dan orientasi tenaga kerja. 

Penarikan pegawai bertujuan 

menyediakan pegawai yang cukup agar 

manajer dapat memilih karyawan yang 

memenuhi kualifikasi yang mereka 

perlukan (Malthis, Robert, dan John H. 

Jackson, 2001). 

2.2.Pengertian Sistem Pendukung 

Keputusan 

Moore dan Chang (1980) berpendapat 

bahwa konsep terstruktur, begitu banyak 

bagiannya definisi SPK awal (yaitu, 

bahwa SPK dapat menangani situasi 

semiterstruktur dan tidak terstruktur), 

tidak berarti secara umum; masalah dapat 

digambarkan sebagai terstruktur atau tidak 

terstruktur hanya sehubungan dengan 

pembuat keputusan, tertentu atau situasi 

tertentu (yaitu, keputusan terstruktur 

dibuat karena kami memilih untuk 

memperlakukan mereka seperti itu). 

Dengan demikian, mereka mendefinisikan 

DSS sebagai sistem yang dapat diperluas 

yang mampu mendukung analisis data ad 

hoc dan pemodelan keputusan, 

berorientasi pada perencanaan masa 

depan, dan digunakan pada tidak teratur, 

interval tidak terencana (Turban, Aronson, 

& Liang, 2007). 
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2.3. Fuzzy Tahani 

Logika Fuzzy Tahani adalah salah satu 

metode fuzzy yang menggunakan basis 

data standar. Pada basis data standar, data 

dikelompokkan berdasarkan bagaimana 

data tersebut dipandang oleh user. Oleh 

karena itu pada basis data standar data 

yang ditampilkan akan keluar seperti data 

yang telah disimpan. Fuzzy database 

model tahani masih menggunakan relasi 

standar, tetapi model tahani ini 

menggunakan teori  himpunan fuzzy pada 

suatu variabel untuk mendapatkan 

informasi pada query-nya. Sehingga pada 

pencarian data menggunakan rumus dari 

derajat keanggotaan pada suatu 

variabelhimpunan fuzzy (Kusumadewi & 

Purnomo, 2013). 

Tahapan dalam metode Fuzzy Tahani: 

a. menggambarkan fungsi keanggotaan 

(membership function) untuk setiap 

kriteria atau variabel fuzzy dengan 

pendekatan fuzzy. 

b. Fuzzyfikasi yaitu pengubahan nilai 

tegas ke nilai fuzzy. 

Fuzzyfikasi query (pembentukan query 

dengan menggunakan relasi dasar). 

c. Operasi himpunan Fuzzy menggunakan 

dasar Zadeh. 

Kelebihan Fuzzy Tahani 

1) mampu mengidentifikasi data yang 

bersifat ambiguous atau tidak pasti; dan 

2) hasil lebih akurat dengan perhitungan 

matematis dari beberapa teori 

himpunan fuzzy untuk mendapatkan 

informasi pada query-nya;  

Kekurangan Fuzzy Tahani 

1) terdapat 2 batas / range dalam satu 

kemungkinan variable, sehingga satu 

keanggotaan dapat berada dalam 2 

batas (2 range); 

Langkah – langkah Penyelesaian 

a. Membuat dan menerapkan sebuah 

sistem dasar logika fuzzyquery atau 

disebut juga dengan pembentukan 

query dengan menggunakan relasi 

dasar.  Operator yang digunakan untuk 

relasi dasar dalam pembentukan query 

pada himpunan fuzzy yaitu interseksi, 

operator ini berhubungan dengan 

operasi interseksi pada himpunan 
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(Kahar, 2013) α-predikat sebagai hasil 

operasi dengan operator AND 

diperoleh dengan mengambil nilai 

keanggotaan terkecil antar elemen pada 

himpunan-himpunan yang 

bersangkutan dengan persamaan 

berikut: 

                         

..............................................    (1) 

b. Melakukan Operator Union, operator 

ini berhubungan dengan operasi union 

pada himpunan. α-predikat sebagai 

hasil operasi dengan operator OR 

diperoleh dengan mengambil nilai 

keanggotaan terbesar antar elemen 

pada himpunan-himpunan yang 

bersangkutan denganpersamaan 

berikut: 

                        

..............................................    (2) 

c. Melakukan Operator Komplemen , 

operator ini berhubungan dengan 

operasi komplemen pada himpunan. α-

predikat sebagai hasil operasi dengan 

operator NOT diperoleh dengan 

mengurangkan nilai keanggotaan 

elemen pada himpunan yang 

bersangkutan dari 1 dengan persamaan 

berikut : 

              .................................(3)  

Setelah diperoleh hasil operasi relasi dari 

pembentukan query, maka data hasil 

rekomendasi baik operator AND atau OR 

adalah nilai rekomendasi >0. 

2.4. Pembahasan 

Berikut adalah tabel kriteria yang 

digunakan dalam pemilihan karyawan 

tetap. 

Tabel 1. Kriteria 
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- Impementasi hitungan untuk fungsi 

keanggotaan fuzzy untuk variabel Masa 

Kerja (k1):  

µ Baru [a] =                              

                 (
 

 
)                   

  ;         

   

µ Lama [a] =                           

     
 

 
                 

                          

 

Tabel 2 Masa Kerja 

 

- Implementasi hitungan untuk fungsi 

keanggotaan fuzzy untuk variabel 

Kehadiran (k2) 

 

µ Kurang [b]= 1                               

            
 

  
                

                                            

 

 

 

µ Cukup [b]=                          

                             
  

  
                  

                            (
 

  
)               

 

µ Baik [b] =                                

         
  

  
                   

                                      

 

Tabel 3 Kehadiran 

 

- Implementasi hitungan untuk fungsi 

keanggotaan fuzzy untuk variabel 

Kedisiplinan (k3). 

 

µ Buruk [c]=                        

                            
 

  
                  

                                                        

 

µ Cukup [c]=                           

           
  

  
                   

           (
 

  
)               
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µ Baik [c] =                                  

        (
  

  
)                    

                                        

 

Tabel 4 Kedisiplinan 

 

- Implementasi hitungan untuk fungsi 

keanggotaan fuzzy untuk variabel 

Kinerja (k4). 

 

µ Buruk [d]=                            

                            (
 

  
)               

                                                             

 

µ Cukup [d] =                         

           (
  

  
)                

                             (
 

  
)              

 

 µ Baik [d] =                               

                            
  

  
                  

                                                           

Tabel 5 Kinerja 

 

- Implementasi hitungan untuk fungsi 

keanggotaan fuzzy untuk variabel 

Kepribadian (k5). 

 

µ Buruk [e]=                          

                                             

                                                   

 

µ Cukup [e]=                         

                            

                            

 

µ Baik [e]=                                 

                                            

                                                              

 

Tabel 6 Kepribadian 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN  

3.1. Desain Database 

Gambar 1 Relasi Antar Tabel 

Satu karyawan memiliki satu atau 

lebih dari satu penilaian kriteria dan satu 

kriteria memiliki satu atau lebih dari satu 

penilaian kriteria sesuai dengan berapa 

banyak penilaian per kriteria. 

3.2. Desain Interface 

1. Halaman Utama 

Gambar dibawah ini merupakan 

halaman utama yang terdiri dari beberapa 

form yaitu karyawan, penilaian dan hasil. 

 

Gambar 2 Halaman Utama 

2. Form Karyawan 

Tampilan dari form karyawan yang 

berisi data calon karyawan yang terdiri dari 

Id Karyawan, Nama Karyawan, Alamat 

Karyawan dan Nomor Telepon. Serta 

terdapat tombol add untuk menambahkan 

data, tombol save untuk menyimpan data, 

dan tombol delete untuk menghapus data. 

 

Gambar 2 Form Karyawan 

3. Form Penilaian 

Pada tampilan form penilaian terdapat 

tiga tabel yaitu id karyawan , id kriteria 

dan nilai yang nantinya akan diproses 

untuk perhitungan yang menghasilkan 

rekomendasi calon karyawan tetap. 

 

 

Gambar 3 Form Penilaian 

4. Form Hasil 
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Tampilan dari aplikasi perekrutan 

karyawan tetap dengan menggunakan 

sistem perangkat lunak Delphi 2010, 

menghasilkan rekomendasi calon 

karyawan tetap dengan hasil perangkingan 

tertinggi yang dimiliki oleh karyawan yang 

bernama Iwan dengan hasil rekomendasi 

=1. 

Gambar 4 Hasil Rekomendasi 

3.3 Pengujian 

Dalam tahap pengujian, terdapat 

perbandingan antara sistem penunjang 

keputusan yang telah dibuat yaitu aplikasi 

perekrutan staff dengan perhitungan 

manual menggunakan perangkat lunak 

excel. Dengan memberi input nilai yang 

sama, berikut adalah hasil perbandingan 

tersebut: 

1. Memberi input data yang sama dalam 

“aplikasi penunjang keputusan 

perekrutan staff “. 

Gambar 5  merupakan tampilan hasil 

pengolahan data menggunakan Sistem 

Penunjang Keputusan yang telah dibuat, 

dengan memberi input data id_karyawan, 

nama_karyawan, masakerja, kehadiran, 

kedisiplinan, kinerja, dan kepribadian. 

Dengan mendapatkan hasil rekomendasi 

nilai tertinggi yaitu 1, yang dihasilkan oleh 

karyawan yang bernama Iwan. 

Gambar 5 Hasil Pengolahan Data dengan 

SPK 

2. Memberi input data yang sama dalam 

perangkat lunak pengolah data “excel”. 

Hasil pengolahan data menggunakan 

Ms.excel dengan memberi input yang sama 

dengan sistem penunjang keputusan yang 

telah dibuat.  

Gambar 6 Hasil Pengolahan Data 

menggunakan Ms. Excel 
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Berikut adalah perhitungan rumus 

atau formula dari pengolahan data 

menggunakan Ms.Excel: 

1. J42 = AVERAGE(D42:H42) 

2. J43 = AVERAGE(D43:H43) 

3. J44 = AVERAGE(D44:H44) 

4. J45 = AVERAGE(D45:H45) 

5. J46 = AVERAGE(D46:H46) 

6. E21=IF(D21<=50;1;IF(AND(D21>50

;D21<70);(70-D21)/20;0)) 

7. F21=IF(OR(D21<=60;D21>=80);0;I

F(AND(D21>60;D21<=70);(D21-

60)/20;IF(AND(D21>70;D21<80);(

80-D21)/10;"null"))) 

8. G21=IF(D21<=70;0;IF(AND(D21>70

;D21<90);(D21-70)/20;1)) 

9. L21=IF(K21<=50;1;IF(AND(K21>50

;K21<60);(60-K21)/10;0)) 

10. M21=IF(OR(K21<50;K21>70);0;I

F(AND(K21>=50;K21<=70);(K21-

50)/20;IF(AND(K21>60;K21<70);(

70-K21)/10;"null"))) 

11. N21=IF(K21<=60;0;IF(AND(K21>

60;K21<70);(K21-60)/10;1)) 

12. E32=IF(D32<=50;1;IF(AND(D32>

50;D32<60);(60-D32)/10;0)) 

13. F32=IF(OR(D32<=50;D32>70);0;

IF(AND(D32>50;D32<=70);(D32-

50)/20;IF(AND(D32>60;D32<70);(

70-D32)/10;"null"))) 

14. G32=IF(D32<=60;0;IF(AND(D32>

60;D32<70);(D32-60)/10;1)) 

 

3.4 Hasil 

Berdasarkan pengujian yang telah 

dilakukan, perhitungan menggunkan Ms. 

Excel dan perhitungan menggunakan 

sistem pendukung keputusan perekrutan 

staff dihasilkan hasil yang sama, dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 7 Hasil 

No. Nama Nilai 

1. Iwan 1 

2. Lia 0,6 

3. Sari 0,4 

4. Andi 0,2 

5. Budi 0 

Berdasarkan tabel diatas 

didapatkan hasil yaitu karyawan dengan 

nama Iwan memiliki nilai hasil 

rekomendasi 1, yang artinya pantas untuk 

direkrut menjadi karyawan tetap. 

IV. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis, 

perancangan dan implementasi maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan metode Fuzzy Tahani  

dapat membantu pengolahan data 

karyawan agar  lebih terstruktur 

dan akurat. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dibangunlah sistem 

perekrutan karyawan , guna 

membantu pihak perusahaan 

merekomendasikan karyawan 

masa kerja kontrak menjadi 
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karyawan tetap (staff) berdasarkan 

ketentuan perusahaan. 

4.2.Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian maka penulis memberikan 

beberapa saran kepada pihak perusahaan, 

yaitu: 

1. Dengan adanya sistem ini maka 

perlu adanya pengetahuan serta 

pelatihan bagi staff terkait untuk 

bisa menjalankannya, dan juga 

diharapkan dapat melakukan 

pemeliharaan secara rutin terhadap 

perangkat pendukung (hardware 

dan software) aplikasi ini. 

2. Perlunya pembuatan backup 

database sistem pengolahan 

kompensasi ini secara rutin, hal ini 

sangat penting untuk mencegah 

kemungkinan kehilangan dan 

kerusakan data yang disimpan. 
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