
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Pendahuluan  

Setiap perusahaan pasti memiliki departemen yang bertugas dalam 

mengelola sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia itu sendiri 

merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung kinerja sebuah 

perusahaan. Manajemen sumber daya manusia yang dilakukan biasanya meliputi 

proses penerimaan, pembinaan, dan pelatihan karyawan. 

PT. Traktor Nusantara adalah perusahaan yang bekerja di bidang penjualan 

dan pemeliharaan alat-alat pertanian, industri, dan konstruksi jalan. Untuk 

administrasi manajemen sumber daya manusia, PT. Traktor Nusantara Cabang 

Bandar Lampung memiliki dua staf yang ada di Departemen Administrasi. Ada 

tiga proses bisnis utama pada departemen ini, yaitu penerimaan karyawan, 

penilaian kinerja, dan penggajian. 

Untuk ketiga proses bisnis utama, Administration Departement Head 

(ADH) dan staf melakukan keseluruhan prosesnya dengan menggunakan 

Microsoft Excel. Alur yang cukup rumit pada proses bisnis menyebabkan kerap 

terjadi kesalahan dan informasi yang tidak bisa segera disajikan dengan mudah. 

Pada penelitian ini proses bisnis yang dibahas adalah penerimaan karyawan dan 

penggajian. 



2 
 

Proses penerimaan karyawan memerlukan sebuah standar seleksi sesuai 

kebutuhan perusahaan tersebut. Tidak jarang terjadi kesalahan penempatan yang 

tidak sesuai dengan kualifikasi dari pelamar itu sendiri.  Jika ini terjadi, dapat 

menghabiskan banyak biaya dalam pelaksanaannya dengan hasil yang kurang 

memuaskan. Proses seleksi karyawan ini merupakan salah satu area sistem 

pendukung keputusan (SPK). 

Menurut Wibowo (2010)  SPK adalah salah satu sistem yang dapat 

dimanfaatkan untuk mendukung suatu keputusan dari pengambilan keputusan. 

SPK menggunakan data, memberikan antarmuka pengguna yang mudah, dan 

dapat menggabungkan pemikiran pengambil keputusan. 

Dalam penerapan SPK yang memiliki multi kriteria terdapat berbagai 

metode yang dapat digunakan antara lain, Analytical Hierarchy Process (AHP) 

(Ramadan et.al, 2014), Gray Relational Analysis (GRA) (Huang, 2003), Simple 

Additive Weighting (SAW) (Dyah et.al, 2014), dan TOPSIS (Joshi et.al, 2014). 

Salah satu metode yang paling sering diterapkan pada suatu SPK adalah AHP. 

Dalam penelitian yang dilakukan Ramadan et.al. (2013) metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dapat diterapkan pada seleksi penerimaan karyawan. 

Pada penelitian tersebut disebutkan bahwa dengan menggunakan metode AHP 

pada suatu SPK menghasilkan hasil yang lebih baik dalam menampilkan skor 

evaluasi. Serta menghasilkan suatu perangkingan dari alternatif-alternatif yang 

diuji. 

Sedangkan untuk permasalahan yang dihadapi dalam proses bisnis 

penggajian adalah terjadi penulisan kesalahan dalam perhitungan penggajian yang 

dilakukan oleh pengolahan data (human error). 
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Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan modul dalam penyeleksian 

karyawan dan penggajian, serta diperlukan perancangan dan desain sistem baru 

yang dapat menggantikan sistem lama dan dapat memenuhi kebutuhan proses 

bisnis tersebut. Dalam penelitian ini maka penulis memberi judul “Pengembangan 

Modul Penerimaan Karyawan dan Modul Penggajian Pada Sistem Informasi 

Kepegawaian PT. Traktor Nusantara Bandar Lampung”. Perancangan sistem 

informasi ini diharapkan dapat menangani kendala atau permasalahan yang 

dihadapi oleh departemen atau bagian  Administrasi PT. Traktor Nusantara. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang ada dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana mengembangkan modul penerimaan karyawan serta 

pengembangan aplikasi untuk proses penggajian pada PT. Traktor Nusantara 

sesuai dengan proses bisnis perusahaan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Modul yang dikembangkan  adalah sistem penerimaan karyawan dan 

penggajian. 

2. Metode SPK yang digunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

pada modul penerimaan karyawan. 

3. Faktor kriteria yang digunakan adalah pendidikan, Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK), nilai Tes Potensi Akademik (TPA), nilai Test Of English 

as a Foreign Language (TOEFL), pengalaman, dan nilai tes wawancara.  
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4. Modul penggajian menggunakan web service dari Sistem Informasi Job 

Record dan Penilaian Kinerja Karyawan PT. Traktor Nusantara. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan  modul 

penerimaan karyawan dan penggajian serta mengimplementasikan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk modul penerimaan karyawan pada 

sistem informasi kepegawaian dan modul penggajian yang diambil dari penilaian 

kinerja karyawan PT. Traktor Nusantara. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari dirancangnya aplikasi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah Administration Departement Head (ADH) dalam melakukan 

proses sistem pengambilan keputusan penerimaan karyawan secara 

perangkingan dari alternatif-alternatif yang diuji. 

2. Membantu Administration Departement Head (ADH) dalam menghitung 

gaji bulanan. 

3. Memudahkan  tugas  dari  manajemen  Sumber Daya Manusia (SDM)  

dalam  mengelola  dan mengakses data dengan cepat, tepat, dan akurat. 


