
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi informasi dewasa ini telah menjadi tren yang positif, 

kegunaannya tidak hanya sebagai media informasi ataupun menyangkut bisnis 

belaka, akan tetapi teknologi informasi juga telah digunakan instansi pemerintahan 

maupun perusahaan-perusahaan sebagai alat yang dapat membantu manajemen 

suatu organisasi dalam pengambilan sebuah keputusan yang mana keputusan 

tersebut sangat penting untuk dilakukan. Pada instansi pemerintahan maupun 

perusahaan teknologi informasi dapat juga digunakan untuk membantu peningkatan 

produktifitas kerja dan membantu mempermudah pekerjaan agar lebih efektif dan 

efisien dari segi waktu dan biaya sehingga hasil kerja menjadi lebih optimal dan 

sesuai dengan kebutuhan.   

Memasuki abad ke 21 terjadi perubahan besar bagaimana para manajer 

menggunakan dukungan komputerisasi dalam mendukung keputusan. Pembuatan 

keputusan makin terampil menggunakan komputer dan web serta sistem 

pengambilan keputusan meluas dengan cepat  dari sekedar alat pendukung personal 

menjadi komoditas yang dipakai bersama dilintas organisasi (Turban, 2005). 

Teknologi dapat diprogram sehingga memiliki kecerdasan layaknya seorang ahli 

atau pakar, yang nantinya dapat digunakan manajemen dalam membantu proses 

pengambilan sebuah keputusan yang mana keputusan tersebut memiliki nilai yang 

hampir sama. Seperti halnya dalam sebuah instansi ataupun perusahaan, tenaga 

kerja merupakan aset yang sangat penting sehingga penentuan tenaga kerja yang 

memiliki kualitas terbaik menjadi prioritas utama untuk menilai pencapaian dan 

kualitas dari seorang tenaga kerja. 

Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru selanjutnya ditulis Disnaker, berperan 

penting dalam melatih dan mengembangkan keterampilan calon tenaga kerja yang 

memiliki keahlian dan kualitas kerja. Sesuai dengan visi Disnaker kota Pekanbaru 

yaitu “Terwujudnya tenaga kerja yang berkualitas dan produktif dalam hubungan 

industrial serta perlindungan tenaga kerja menuju masyarakat sejahtera”. Dengan 
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adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat kompetisi bagi pencari kerja 

semakin besar karena pencari kerja bukan hanya dari lokal, tapi dari negara-negara 

ASEAN. Hal ini harus diiringi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja 

sehingga dapat bersaing dalam mengisi lowongan yang tersedia. 

Berkaitan dengan tantangan tersebut diatas, Disnaker Kota Pekanbaru dalam 

hal ini diwakili oleh Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (LATTAS), 

yang didalamnya terdapat Seksi Pelatihan dan Pemagangan, mengupayakan 

penyelesaian masalah ini dengan mengadakan bermacam-macam pelatihan 

keterampilan bagi pencari kerja dan pelatihan pemagangan dalam negeri berbasis 

pengguna. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

khususnya para pencari kerja sehingga dapat mengisi lowongan yang ada didunia 

kerja sesuai dengan kebutuhan industri, maupun bekerja sendiri dengan membuka 

lapangan usaha sendiri.  

Pendidikan dan pelatihan serta pemagangan yang dilaksanakan setiap 

tahunnya mendapatkan dua sumber anggaran, yakni dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan yang menggunakan anggaran APBD dari 

tahun 2012 sampai dengan 2016 dengan jumlah peserta 1.200 orang pencari kerja 

selama lima tahun (Disnaker, 2016). 

Bidang keahlian yang diselenggarakan meliputi: teknik pendingin ac dan 

kulkas, akuntansi dan perpajakan, perhotelan, otomotif, teknisi handphone, teknik 

komputer jaringan, pengelasan,  perbankan, air lines bussines, salon kecantikan, 

dan tataboga. Bekerja sama dengan lebih dari 70 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

(LPKS), dalam melaksanakan program pelatihan calon tenaga kerja dan mengelola 

proses penilaian peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh Disnaker kota 

Pekanbaru. 

Peserta yang telah memenuhi persyaratan dan lulus program pemagangan 

diberikan sertifikat kompetensi yang menunjukkan kualifikasi sesuai dengan 

standar penilaian, sementara peserta yang tidak selesai atau tidak lulus diberikan 

surat keterangan pernah mengikuti program pemagangan. Untuk meningkatkan 

motivasi, Peserta pelatihan yang berprestasi selama mengikuti program pelatihan 
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akan diberi penghargaan dan dipromosikan oleh bidang lattas ke perusahaan-

perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian yang 

dikuasainya. 

Dalam penentuan peserta pelatihan terbaik, pihak dinas berfokus pada 

formulir penilaian yang telah disediakan oleh Direktorat Bina Pemagangan 

Direktorat jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas pusat, menggunakan 

perangkingan  nilai peserta pelatihan secara manual, dengan demikian 

kemungkinan peserta  pelatihan mendapatkan angka penilaian yang sama cukup 

besar mengingat jumlah peserta pelatihan yang cukup banyak, penilaian secara 

subjektif pun sangat mungkin terjadi, sehingga metode penilaian tersebut kurang 

efektif. Kemudian pengarsipan data peserta pelatihan masih belum tertata dengan 

baik akibatnya pihak dinas akan mengalami kendala pada saat melakukan 

pengolahan data pengecekan serta pembuatan laporan. Dikarenakan belum adanya 

sistem, laporan penilaian peserta pelatihan dari pihak LPKS diserahkan langsung 

kepada bidang LATTAS, hal ini tentu kurang efisien, sebab akan membutuhkan 

waktu lagi untuk proses Penyerahkan laporan penilaian kepada bidang LATTAS. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem yang 

dapat berfungsi sebagai penyeleksi otomatis dari masing-masing nilai peserta 

dengan kriteria yang telah ditentukan, karena dengan melakukan penyeleksian 

secara otomatis tentu hal tersebut akan sangat menghemat waktu dan dapat 

membantu dalam mengambil keputusan (Bagus, 2016). 

Salah satu metode yang cocok dalam menyelesaikan permasalahan tersebut  

adalah metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW sesuai untuk 

proses pengambilan keputusan karena dapat menentukan nilai bobot untuk setiap 

atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi 

aternatif terbaik dari sejumlah alternatif terbaik (Bagus, 2016). Selain itu, kelebihan 

dari model SAW dibandingkan dengan model pengambilan keputusan yang lain 

terletak pada kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena 

didasarkan pada nilai kriteria dan bobot prefensi yang sudah ditentukan. Total 

perubahan nilai yang dihasilkan oleh metode SAW lebih banyak sehingga metode 
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SAW sangat relevan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan (Bagus, 

2016). 

Dalam penelitian sebelumnya Metode SAW digunakan untuk menentukan 

pegawai yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam bentuk ranking, dengan 

nilai tertinggi sebagai alternatif terbaik (Bagus, 2016). Penelitian lainya yaitu  

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penilaian proses belajar mengajar 

menggunakan metode SAW (Usito, 2013). Pada penelitian ini metode SAW 

digunakan sebagai parameter dalam menentukan keberhasilan proses belajar 

mengajar antara dosen dan mahasiswa. 

Penelitian yang juga terkait dengan Metode SAW SPK Penentuan  karyawan 

terbaik carrefour menggunakan metode SAW (Triwahyuni, 2015). Dengan hasil 

penelitian Metode SAW digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan 

dalam proses pemilihan karyawan carrefour terbaik, sistem ini mempermudah 

penyimpanan berkas serta mempermudah bagian manager untuk mengevaluasi nilai 

yang diajukan oleh karyawan. 

 Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “SISTEM 

PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PESERTA PELATIHAN 

BERPRESTASI MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE 

WEIGHTING (SAW)”. Dengan analisa kriteria yang telah ditentukan, hasilnya 

untuk dijadikan sebagai rekomendasi, dalam sistem pendukung keputusan akan 

didapatkan nama-nama peserta pelatihan yang berprestasi. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah untuk Tugas Akhir ini 

adalah bagaimana merancang dan membangun sistem pendukung keputusan 

penentuan peserta pelatihan berprestasi menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW) di Disnaker kota Pekanbaru. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian Tugas Akhir ini adalah: 

1. Variabel yang digunakan untuk proses analisa penentuan peserta berprestasi 

sesuai dengan standar SKKNI yaitu: pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kerja. 

2. Kriteria tambahan berdasarkan studi literatur yaitu: Pendidikan & Usia 

3. Penentuan peserta pelatihan berprestasi hanya peserta yang mengikuti 

pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga kerja Kota 

pekanbaru berdasarkan data tahun 2013-2015. 

4. Metode Multi Atribute Decission Making (MADM) yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode SAW dengan pembobotan dalam bentuk  rentang 

nilai. 

5. Variabel Metode SAW pada penilaian yaitu: pengetahuan, keterampilan, 

sikap kerja dan pendidikan sebagai benefit, serta usia  sebagai atribut cost. 

6. User pada sistem ini meliputi bidang LATTAS, LPKS, kepala bidang 

LATTAS, kepala dinas dan calon peserta pelatihan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sebuah sistem informasi penentuan peserta pelatihan berprestasi 

menggunakan metode SAW berbasis Web. 

2. Untuk membantu pihak Disnaker dalam mengambil keputusan penentuan 

peserta pelatihan berpestasi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem penentuan peserta pelatihan berprestasi ini dapat 

membantu Disnaker kota Pekanbaru dalam menentukan peserta pelatihan 

berprestasi. 

2. Sistem yang dirancang akan mempermudah LPKS untuk melaporkan hasil 

penilaian peserta pelatihan tanpa harus melakukan penyerahan secara 

langsung kepada pihak LATTAS. 
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3. Mempermudah peserta dalam melakukan pendaftaran program pelatihan 

ketenagakerjaan. 

4. Meningkatkan motivasi kerja dan mutu pelayanan pada bidang LATTAS. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang akan dipergunakan dalam penulisan Tugas Akhir 

ini, agar lebih terarah sesuai dengan fokus tujuan yang dikehendaki adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan  

 masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan secara teoritis tentang hal-hal spesifik dan teori-teori yang 

mendukung  dalam sistem penentuan peserta pelatihan berprestasi 

menggunakan metode SAW pada Disnaker kota Pekanbaru yang akan 

ditemui selama penelitian Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Menjelaskan mengenai metode yang digunakan serta tahapan dalam           

penelitian Tugas Akhir. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai analisa sistem yang sedang berjalan, 

model sistem, metode analisa yang akan digunakan dan deskripsi 

perancangan sistem yang terdiri dari perancangan  basisdata, sampai 

dengan rancangan antarmuka sistem. Pada bab ini juga berisi hasil 

implementasi dari perancangan yang telah dibuat sebelumnya yang 

meliputi: kebutuhan sistem, implementasi basisdata dan implementasi 

tampilan-tampilan antarmuka sistem. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan tentang hasil pengimplementasian sistem dan hasil 

pengujian terhadap sistem yang telah dirancang. 
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BAB VI PENUTUP 

    Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penyusunan Tugas Akhir. 

DAFTAR PUSTAKA 

  

 

 

 

 

   

 

 

 


