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ABSTRAK 

 

Masalah Penerimaan karyawan dalam setiap perusahaan adalah kegiatan yang 

senantiasa dilakukan dalam suatu periode tertentu. Proses perekrutan ini memerlukan proses 

pengambilan keputusan sebagaimana halnya proses pengambilan keputusan lainnya dalam 

konteks yang berbeda. Pada konteks penerimaan karyawan, sejumlah calon karyawan 

mengajukan diri dengan menyediakan segala berkas yang telah di syaratkan dan mereka juga 

mungkin diuji secara tertulis atau wawancara dll. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, (1) Bagaimana menggunakan metode 

Simple Additive Weighting (SAW)  dalam sebuah sistem rekomendasi penerimaan karyawan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ?”. 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan pada 

pemilihan calon karyawan menjadi karyawan dengan metode Simple Additive Weighting 

(SAW). Salah satu metode penyelesaian masalah MADM adalah dengan menggunakan 

metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW sering juga dikenal istilah metode 

penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari 

rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses 

normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua 

rating alternatif yang ada.  

Sistem pendukung keputusan digunakan sebagai alat bantu bagi para pengambil 

keputusan untuk memperluas kapabilitas para pengambil keputusan, Dengan adanya Sistem 

diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk memilih 

calon karyawan untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut. 

 

 

KATA KUNCI  : SPK penerimaan karyawan metode SAW 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

 Masalah Penerimaan karyawan 

dalam setiap perusahaan adalah kegiatan 

yang senantiasa dilakukan dalam suatu 

periode tertentu. Proses perekrutan ini 

memerlukan proses pengambilan 

keputusan sebagaimana halnya proses  

 

 

 

 

 

pengambilan keputusan lainnya dalam 

konteks yang berbeda. Pada konteks 

penerimaan karyawan, sejumlah calon 

karyawan mengajukan diri dengan 

menyediakan segala berkas yang telah di 
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syaratkan dan mereka juga diuji secara 

tertulis, wawancara dan sebagainya. 

Disisi lain perkembangan teknologi 

komputerisasi telah meningkat sangat 

pesat. Telah terdapat banyak algoritma 

yang tersedia untuk melakukan 

perhitungan-perhitungan yang membantu 

proses pengambilan keputusan dan dapat 

memberikan rekomendasi yang  baik dan 

cepat bagi perusahaan.  

Salah satu metode penyelesaian 

masalah MADM adalah dengan 

menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW). Metode SAW sering 

juga dikenal istilah metode penjumlahan 

terbobot. Konsep dasar metode SAW 

(Simple Additive Weighting) adalah 

mencari penjumlahan terbobot dari rating 

kinerja pada setiap alternatif dari semua 

atribut.  Metode SAW membutuhkan 

proses normalisasi matriks keputusan (X) 

ke suatu skala yang dapat diperbandingkan 

dengan semua rating alternatif yang ada.  

PT. Mekar Karya Nugraha 

merupakan perusahaan milik Kopkar PT. 

Gudang Garam Tbk. Kediri “MEKAR” 

yang bergerak dibidang jasa penyedia 

tenaga kerja meliputi pemborongan jasa 

umum, kontruksi sipil, maupun mekanik 

dll. Pemilihan sejumlah calon karyawan 

terkadang menjadi sesuatu yang sulit 

dikala jumlah pendaftar itu banyak dari 

berbagai ragam latar belakang dan 

manakala kriteria penerimaan yang 

ditetapkan terkadang komplek dan kadang 

bertentangan satu sama lain. Konteks yang 

seperti ini menimbulkan suasana 

pengambilan keputusan yang memerlukan 

perhitungan yang akurat dan cepat diantara 

banyaknya pelamar.  

Tentunya proses ini sulit dilakukan 

secara manual baik itu oleh individu 

ataupun melalui rapat komite dan 

sebagainya. Perhitungan ini memerlukan 

sebuah algoritma yang secara otomatis 

dapat merangking setiap calon karyawan 

menurut kriteria-kriteria yang ditetapkan, 

walaupun kriteria-kriteria itu mungkin 

bertentangan akan tetapi algoritma tersebut 

haruslah dapat mengambil keputusan yang 

adil dan menyeluruh serta cepat. Lalu 

kemudian dapat memberikan rekomendasi 

kepada manajemen perusahaan untuk 

memilih calon karyawan untuk diterima 

bekerja di perusahaan tersebut. 

 
II. METODE 

1) Dasar Teori 

2) Rekruitmen 

 Rekrutmen adalah proses mencari, 

menemukan, mengajak dan menetapkan 

sejumlah orang sebagai calon tenaga kerja 

dengan karakteristik tertentu seperti yang 

telah ditetapkan dalam perencanaan 

sumber daya manusia. Hasil yang 

didapatkan dari proses rekrutmen adalah 

sejumlah tenaga kerja yang akan 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Dika Hari Prasnowo| 14.1.03.03.0181 
Fakultas Teknik – Prodi Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

memasuki proses seleksi, yakni proses 

untuk menentukan kandidat yang mana 

yang paling layak untuk mengisi jabatan 

tertentu yang tersedia di perusahaan. 

Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. 

Jackson, rekrutmen meliputi upaya 

pencarian sejumlah calon karyawan yang 

memenuhi syarat dalam jumlah tertentu 

sehingga dari mereka perusahaan dapat 

menyeleksi orang- orang yang paling tepat 

untuk mengisi lowongan pekerjaan yang 

ada (Nuryanta, 2008). 

 

2)  Metode Simple Additive Weighting 

(SAW) 

Kusumadewi, (2006) menjelaskan 

bahwa metode  Simple Additive 

Weighting (SAW) dapat disebut pula 

metode penjumlahan terbobot. Konsep 

dasar dari metode ini adalah pencarian 

penjumlahan terbobot dari rating kinerja 

pada setiap alternatif pada semua atribut. 

Motede SAW memerlukan proses 

normalisasi matriks keputusan (x) ke 

suatu skala yang dapat diperbandingkan 

dengan semua rating alternatif yang ada. 

 

Keterangan : 

rij: Nilai rating kinerja ternormalisasi 

xij: Nilai atribut yang dimiliki tiap kriteria 

Max: Nilai terbesar dari tiap kriteria 

Min: Nilai terbesar dari tiap kriteria 

Benefit :Jika nilai terbesar adalah terbaik 

Cost: Jika nilai terkecil adalah terbaik 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vij 

) diberikan rumus : 

𝑉𝑖 =∑𝑊𝑗𝑟𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

…………………2.2) 

Keterangan : 

Vi : Nilai akhir dari alternatif  

Wj : Bobot yang telah ditentukan 

rij : Normalisasi matriks 

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasi 

bahwa alternatif Ai lebih terpilih. 

A. HASIL DAN KESIMPULAN 

1) Analisa Kebutuhan Sistem 

Seperti kebutuhan informasi 

merupakan kebutuhan yang ada pada 

sistem dan informasi yang dihasilkan oleh 

sistem. Kebutuhan informasi pada sistem 

pendukung keputusan untuk seleksi 

penerimaan karyawan yang diusulkan 

adalah :  

Kriteria yang dibutuhkan dalam 

metode penelitian ini ada beberapa kriteria. 

Adapun kriterianya yang telah ditentukan 

yaitu Usia (C1), kelengkapan berkas (C2), 

ijazah (C3), pengalaman (C4), wawancara 

(C5), tes tulis (C6), tes kesehatan (C7). 

Dalam metode penelitian ini ada bobot 

dan kriteria yang dibutuhkan untuk 

menentukan calon karyawan yang 

diterima. Adapun kriterianya adalah : 
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2) Kriteria Yang Dibutuhkan 

i. Kriteria 

Tabel 1. Tabel Kriteria 

 

Tabel Kriteria ini merupakan tabel 

yang isinya terdapat beberapa kriteria 

untuk dapat diterima mejadi karyawan. 

 

 

ii. Atribut 

Tabel 2. Tabel Atribut 

 

Pada tabel diatas terdapat 7 kriteria 

,Tabel umur termasuk ke dalam atribut 

cost karena yang jumlahnya semakin tinggi 

maka nilai bobotnya semakin kecil.  

iii. Menentukan Bobot  

Tabel 3. Tabel Bobot Kriteria 

 

Nilai bobot kriteria didapatkan 

melalui penentuan kriteria 

prioritas/dominan yang meliputi usia dan 

kelengkapan berkas. langkah berikutnya 

adalah mencari nilai alternatif dengan 

rumus persamaan (2.1). 

iv. Kriteria Usia 

Tabel 4. Bobot kriteria usia 

 

Berdasarkan pengambilan nilai kriteria 

usia untuk calon karyawan, untuk acuan 

pemilihan ditentukan pada bobot ke 1 yaitu 

18 s/d 22. 

v. Kelengkapan Berkas 

Tabel 5. Tabel Kelengkapan Berkas 

 

Berdasarkan pengambilan nilai 

kelengkapan berkas untuk calon karyawan, 

untuk acuan pemilian ditentukan pada 

bobot ke 2 yaitu lengkap. 
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vi. Pendidikan Terakhir 

Tabel 6. Tabel Ijazah 

 

Berdasarkan pengambilan nilai 

pedidikan terakhir untuk calon karyawan, 

untuk acuan pemilihan ditentukan pada 

bobot ke 3 yaitu s1. 

vii. Pengalaman 

Tabel 7. Tabel Pengalaman 

 

Berdasarkan pengambilan nilai 

pengalaman kerja untuk calon karyawan , 

untuk acuan pemilihan ditentukan pada 

bobot ke 3 yaitu 2 tahun. 

viii. Wawancara 

 

Tabel 8. Tabel Wawancara 

Berdasarkan pengambilan nilai wawancara 

untuk calon karyawan, untuk acuan 

pemilihan ditentukan pada bobot ke 4 yaitu 

90 s/d 100. 

ix. Tes Tulis 

Tabel 9. Tabel Tes tulis 

 

Berdasarkan pengambilan nilai tes 

tulis untuk calon karyawan, untuk acuan 

pemilihan ditentukan pada bobot ke 4 yaitu 

90 s/d 100. 

x. Kesehatan 

Tabel 10. Tabel Kesehatan 

 

       Berdasarkan pengambilan nilai tes 

kesehatan untuk calon karyawan,untuk 

acuan pemilihan ditentukan pada bobot ke 

1 yaitu 20. 

 

3) Perancangan Sistem 

a. Diagram Konteks 

 

Gambar. 1 Diagram konteks 
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Pada proses yang digambarkan 

diatas,admin melakukan proses login, input 

data kriteria calon karyawan, kemudian 

sistem akan melakukan konfirmasi login 

informasi data calon karyawan pada 

admin. Sedangkan proses yang dilalui 

pemilik melakukan login dan melihat data 

kemudian sistem memberikan konfirmasi 

login dan menampilkan data yang diminta. 

 

b. DFD Level 1 

 

 
 

Gambar. 2 DFD level 1 

 

Pada proses yang di gambarkan 

diatas dijelaskan bagaimana proses Sistem 

Pendukung Keputusan Penerimaan 

karyawan baru. Proses 1 merupakan Login 

admin ke dalam sistem. Proses 2 adalah 

penginputan data kriteria calon karyawan. 

Proses 3 akan memproses  data ke dalam 

metode SAW serta dalam tahapan ini akan 

menampilkan hasil dari metode SAW.    

c. ERD 

 

Gambar. 3 ERD 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 
 

Dalam penelitian ini akan 

dicontohkan satu perhitungan untuk 

mendapatkan calon karyawan . 

Pengambilan keputusan memberikan 

data observasi sebagai berikut : 

Tabel 1. Data observasi 

Dari 

tabel alternative kemudian dilakukan 

proses perhitungan menggunakan 

persamaan 2.1 

C1 

𝑟11 =
min{30;40;30;30;20}

30
=

20

30
 = 0,6 

𝑟12 =
min{30;40;30;30;20}

40
=

20

40
 = 0,5 

𝑟13 =
min{30;40;30;30;20}

30
=

20

30
 = 0,6 
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𝑟14 =
min{30;40;30;30;20}

30
=

20

30
 = 0,6 

𝑟15 =
min{30;40;30;30;20}

20
=

20

20
 = 1 

C2 

𝑟21 =
20

max{20;20;20;10;20}
=

20

20
= 1 

𝑟22 =
20

max{20;20;20;10;20}
=

20

20
= 1 

𝑟23 =
20

max{20;20;20;10;20}
=

20

20
= 1 

𝑟24 =
10

max{20;20;20;10;20}
=

10

20
= 0,5 

𝑟25 =
20

max{20;20;20;10;20}
=

20

20
= 1 

 C3 

𝑟31 =
10

max{10;10;30;20;20}
=

10

30
= 0,3 

𝑟32 =
10

max{10;10;30;20;20}
=

10

30
= 0,3 

𝑟33 =
30

max{10;10;30;20;20}
=

30

30
= 1 

𝑟34 =
20

max{10;10;30;20;20}
=

20

30
= 0,6 

𝑟35 =
20

max{10;10;30;20;20}
=

20

30
= 0,6 

 C4 

𝑟41 =
20

max{20;20;20;30;20}
=

20

30
= 0,6 

𝑟42 =
20

max{20;20;20;30;20}
=

20

30
= 0,6 

𝑟43 =
20

max{20;20;20;30;20}
=

20

30
= 0,6 

𝑟44 =
30

max{20;20;20;30;20}
=

30

30
= 1 

𝑟45 =
20

max{20;20;20;30;20}
=

20

30
= 0,6 

C5 

𝑟51 =
30

max{30;20;30;30;30}
=

30

30
= 1 

𝑟52 =
20

max{30;20;30;30;30}
=

20

30
= 0,6 

𝑟53 =
30

max{30;20;30;30;30}
=

30

30
= 1 

𝑟54 =
30

max{30;20;30;30;30}
=

30

30
= 1 

𝑟55 =
30

max{30;20;30;30;30}
=

30

30
= 1 

 C6 

𝑟61 =
20

max{20;20;30;30;20}
=

20

30
= 0,6 

𝑟62 =
20

max{20;20;30;30;20}
=

20

30
= 0,6 

𝑟63 =
30

max{20;20;30;30;20}
=

30

30
= 1 

𝑟64 =
20

max{20;20;30;30;20}
=

20

30
= 0,6 

𝑟65 =
20

max{20;20;30;30;20}
=

20

30
= 0,6 

 C7 

𝑟71 =
20

max{20;10;20;20;20}
=

20

20
= 1 

𝑟72 =
10

max{20;10;20;20;20}
=

10

20
= 0,5 

𝑟73 =
20

max{20;10;20;20;20}
=

20

30
= 1 

𝑟74 =
20

max{20;10;20;20;20}
=

20

30
= 1 

𝑟75 =
20

max{20;10;20;20;20}
=

20

30
= 1 

 Hasil perhitungan kemudian di proses 

kembali menggunakan persamaan (2.2). 

 

Proses perangkingan menggunakan 

persamaan (2.2). 
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Proses perangkingan dengan menggunakan 

bobot yang telah diberikan pengambil 

keputusan : 

W =  [ 0,20 . 0,20 . 0,10 . 0,10 . 0,15 0,15 . 

0,10 ] 

Hasil yang diperoleh  sebagai berikut : 

V1=(0,20)(0,6)+(0,20)(1)+(0,10)(0,3)+(0,1

0)(0,6)+(0,15)(1)+(0,15)(0,6) + (0,10)(1)= 

0,78 

V2=(0,20)(0,5)+(0,20)(1)+(0,10)(0,3)+(0,1

0)(0,6)+(0,15)(0,6)+(0,15)(0,6) + 

(0,10)(1)=0,65 

V3=(0,20)(0,6)+(0,20)(1)+(0,10)(1) 

+(0,10)(0,6)+(0,15)(1)+(0,15)(1)+ 

(0,10)(1)=0,90 

V4=(0,20)(0,6)+(0,20)(0,5)+(0,10)(0,6)+(0

,10)(1)+(0,15)(1)+(0,15)(0,6)+(0,10)(1)=0,

80 

V5=(0,20)(1)+(0,20)(1) + (0,10)(0,6) + 

(0,10)(0,6)+(0,15)(1) + (0,15)(0,6) + 

(0,10)(1)=0,88 

Nilai terbesar ada pada V3, dengan 

nilai 0,90 sehingga alternative A3 adalah 

alternative yang terpilih sebagai alternative 

terbaik. Dengan kata lain ,Aryo yang layak 

untuk diterima . 

Kesimpulan 

Pembuatan Sistem Pendukung 

Keputusan Seleksi Penerimaan Karyawan 

dengan metode SAW (Simple Additive 

Weighting) telah berhasil dibangun. Sistem 

yang telah dibuat mengacu pada rumusan 

masalah yang ada yaitu sistem dapat 

melakukan perhitungan bobot kriteria 

menggunakan metode SAW (Simple 

Additive Weighting). Sistem diharapkan 

dapat memberikan rekomendasi kepada 

manajemen perusahaan untuk memilih 

calon karyawan untuk diterima bekerja di 

perusahaan tersebut 
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