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Abstrak
Salah satu faktor pendukung perkembangan perusahaan adalah sumber daya manusia yang berkualitas,
sehingga menjadi hal yang penting dalam penyeleksian calon karyawan secara tepat, sehingga menghasilkan
karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Permasalahannya yang kerap terjadi pada CV.Asia
Exotica yaitu mengalami kesulitan dalam menjaring pelamar pekerjaan, karena berkas-berkas sering kali
ditangani dan disortir secara manual, sehingga kadang ada pelamar yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria
atau kebutuhan diikutkan dalam proses wawancara, atau bahkan diterima bekerja di perusahaan tersebut.
Akibatnya perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Hal ini secara tidak langsung dapat menghambat produktivitas perusahaan itu sendiri. Oleh
karena itu sistem informasi dianggap sangat dibutuhkan dalam membantu pengambilan keputusan yang
cepat, tepat dan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Ada banyak metode untuk
membangun sebuah sistem pendukung keputusan. Salah satunya adalah dengan metode Simple Additive
Wieighting (SAW) dalam pengambilan keputusan banyak kriteria. Metode ini akan memberikan pembobotan
alternatif pilihan sesuai dengan banyak kriteria yang ditetapkan. Alternatif pilihan dengan bobot terbesar,
merupakan alternatif pilihan yang direkomendasikan untuk dipilih sebagai karyawan dengan kualitas yang
didapatkan secara objektif, dan diharapkan informasi yang dihasilkan dapat membantu mempercepat dalam
mengambil sebuah keputusan.
Kata kunci : Sistem Pendukung Keputusan, Simple Additive Weighting, Penerimaan Karyawan
1.

Pendahuluan

Salah satu faktor pendukung perkembangan
perusahaan adalah sumber daya manusia yang
berkualitas, sehingga menjadi hal yang penting dalam
penyeleksian calon karyawan secara tepat, sehingga
menghasilkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Seringkali pihak perusahaan yang
menangani penerimaan pegawai baru berhadapan
dengan masalah yaitu kesalahan seleksi berkas
dikarenakan begitu banyak berkas yang masuk harus
dicocokkan dengan begitu banyak kriteria yang
diinginkan perusahaan. Untuk membantu
perusahaan
dalam
mempermudah
dalam
pengambilan keputusan maka penyelesaiannya
dengan metode Simple Additive Wieighting(SAW)
yang diharapkan informasi yang dihasilkan bisa
menjadi rekomendasi keputusan oleh Pengambil
Keputusan.
Simple Additive Wieighting(SAW) adalah
menentukan nilai bobot untuk setiap atribut,
kemudian
dilanjutkan
dengan
proses
perangkingan yang akan menyeleksi alternatif
yang sudah diberikan dengan menerapkan metode
Simple Additive Weighting (SAW) dengan
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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. Metode ini merupakan
metode yang paling terkenal dan paling banyak
digunakan dalam menghadapi situasi Multiple
Attribute Decision Making (MADM). MADM itu
sendiri merupakan suatu metode yang digunakan
untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah
alternatif dengan kriteria tertentu [3].
Dengan metode perangkingan tersebut,
diharapkan penilaian akan lebih tepat karena
didasarkan pada nilai kriteria dan bobot yang
sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan
hasil yang lebih akurat terhadap siapa yang akan
diterima untuk bekerja.
2. Landasan Teori
2.1 Sistem Pendukung Keputusan
SPK sebagai sebuah sistem berbasis
komputer yang membantu dalam proses
pengambilan keputusan. SPK sebagai sistem
informasi berbasis komputer yang adaptif,
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interaktif, fleksibel, yang secara khusus
dikembangkan untuk mendukung solusi dari
pemasalahan manajemen yang tidak terstruktur
untuk meningkatkan kualitas pengambilan
keputusan. Dengan demikian dapat ditarik satu
definisi tentang SPK yaitu sebuah sistem berbasis
komputer yang adaptif, fleksibel, dan interaktif
yang digunakan untuk memecahkan masalahmasalah tidak terstruktur sehingga meningkatkan
nilai keputusan yang diambil [5].
2.1.1 Komponen Sistem Pendukung Keputusan
Aplikasi
komponen-komponen
sistem
pendukung keputusan dapat terdiri dari subsistem,
diantaranya :
1.

2.

3.

4.

Subsistem manajemen data. Subsistem
manajemen data mencakup satu database
yang berisi data yang relevan untuk situasi
dan dikelola oleh sistem manajemen
basisdata (Data Base Management Systems
(DBMS)). Subsistem manajemen data dapat
diinterkoneksikan dengan data warehouse
perusahaan, suatu repositori untuk data
perusahaan yang relevan untuk pengambil
keputusan. Biasanya data disimpan atau
diakses via server web databasel. Subsistem
manajemen data dapat diinterkoneksikan
dengan data warehouse perusahaan.
Subsistem manajemen model. Merupakan
paket perangkat lunak yang memasukkan
model keuangan, statistik, ilmu manajemen,
atau model kuantitatif lainnya yang
memberikan
kapabilitas
analitik
dan
manajemen perangkat lunak yang tepat.
Subsistem antarmuka pengguna. Pengguna
berkomunikasi dengan dan memerintahkan
DSS melalui subsistem ini. Pengguna adalah
bagian yang dipertimbangkan dari sistem.
Para peneliti menegaskan bahwa beberapa
kontribusi unik dari DSS berasal dari
interaksi yang intensif antara komputer dan
pembuat keputusan.
Subsistem manajemen berbasis-pengetahuan.
Subsistem ini dapat mendukung semua
subsistem lain atau bertindak sebagai
komponen independen. Ia memberikan
inteligensi untuk memperbesar pengetahuan
si pengambil keputusan [2].

2.2 Logika Fuzzy
Konsep tentang logika Fuzzy diperkenalkan
oleh Prof. Lotfi Astor Zadeh pada tahun 1962.
Logika fuzzy adalah metodologi sistem kontrl
pemecahan masalah, yang cocok untuk
diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem
yang sederhana, sistem kecl, embedded system,
jaringan PC, multi-channel atau workstation
berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol.

Metodologi ini dapat diterapkan pada perangat
keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya.
Dalam logika klasik dinyatakan bahwa segala
sesuatu bersifat biner, yang artinya adalah hanya
mempunyai dua kemungkinan, “Ya atau Tidak”,
“Benar atau Salah”, “Baik atau Buruk”, dan lainlain. Oleh karena itu, semua ini dapat mempunyai
nilai keanggotaan 0 atau 1.Akan tetapi, dalam
logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan
berada di antara 0 dan 1. Artinya, bisa saja suatu
keadaan mempunyai dua nilai “Ya dan Tidak”,
“Benar dan Salah”, “Baik dan Buruk” secara
bersamaan, namun besar nilainya tergantung pada
bobot keanggotaan yang dimilikinya. Logika
fuzzy dapat digunakan di berbagai bidang, seperti
sistem diagnosa penyakit (dalan bidang
kedokteran); pemodelan sistem pemasaran, riset
operasi (dalam bidang ekonomi); kendali kualitas
air, prediksi adanya gempa bumi, klasifikasi dan
pencocokan pola [1].
Fuzzy Multi Atribute Decision Making (Fuzzy
MADM)
Pada dasarnya, proses MADM dilakukan melalui
3 tahap, yaitu penyusunan komponen-komponen
situasi, analisis, dan sintesis informasi. Ada
beberapa metode yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan masalah FMADM yaitu [1]:
1. Simple Additive Weighting Method (SAW).
2. Weighted Product (WP).
3. ELECTRE.
4. TOPSIS (Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution ).
5. Analytic Hierarchy Process (AHP).
Pada dasarnya proses MADM dilakukan melalui
3 tahapan yaitu: penyusunan komponenkomponen situasi, analisis dan sintesis informasi.
Pada tahap penyusunan komponen, komponen
situasi akan dibentuk tabel taksiran yang berisi
identifikasi alternatif dan spesifikasi tujuan,
kriteria dan atribut. Salah satu cara untuk
menspesifikasikan tujuan situasi |Oi, i=1,...,t |
adalah dengan cara mendaftar konsekuensikonsekuensi yang mungkin dari alternatif yang
telah teridentifikasi | Ai, i=1,...,n|. Selain itu juga
disusun atribut-atribut yang akan digunakan |ak,
k=1,...,n|. Tahap analisis dilakukan melalui 2
langkah, yaitu:
a. Mendatangkan taksiran dari besaran yang
potensial, kemungkinan dan ketidakpastian yang
berhubungan dengan dampak-dampak yang
mungkin pada setiap alternatif.
b. Meliputi pemilihan dari preferensi pengambil
keputusan untuk setiap nilai dan ketidakpedulian
terhadap resiko yang timbul.
Masalah Multi Attribute Decision Making
(MADM) adalah mengevaluasi m alternatif Ai
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(i=1,2,...,m) terhadap sekumpulan atribut atau
kriteria Cj (j=1,2,...,n), dimana setiap atribut
saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya.
Matriks keputusan setiap alternatif terhadap setiap
atribut X. Dalam penelitian ini menggunakan
FMADM metode Fuzzy SAW. Adapun langkahlangkahnya adalah:
1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan
dijadikan
acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu Ci.
2.Menentukan rating kecocokan setiap alternatif
pada setiap kriteria.
3.Membuat matriks keputusan berdasarkan
kriteria (Ci), kemudian melakukan normalisasi
matriks
berdasarkan
persamaan
yang
disesuaikan dengan jenis atribut (atribut
keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga
diperoleh matriks ternormalisasi
4.Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan
yaitu penjumlahan dari perkalian matriks
ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga
diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai
alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi [1].
2.2.1 Algorithma Simple Additive Weighting
(SAW)
Metode SAW merupakan metode yang paling
dikenal dan paling banyak digunakan dalam
menghadapi situasi MADM. Metode ini
mengharuskan pembuat keputusan menentukan
bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk sebuah
alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh
hasil perkalian antara rating (yang dapat
dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap atribut.
Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam
arti telah
melewati
proses
normalisasi
sebelumnya. Pada dasarnya metoda ini
berdasarkan konsep pembobotan rata-rata.
Pembuat keputusan secara langsung menentukan
bobot “kepentingan relatif” pada masing-masing
peta tematik. Total nilai masing-masing alternatif
didapatkan dengan mengalikan bobot yang
ditentukan untuk masingmasing atribut dan
menjumlahkan hasil atribut-atribut tersebut.
Menurut Thill saat skor keseluruhan semua
alternatif dihitung, alternatif dengan nilai tertinggi
akan dipilih. Evaluasi aturan keputusan masingmasing alternatif, Ai, seperti rumus sebagai
berikut :
Ai = Wj.Xij

……….. (1)

Dimana Xij : adalah alternatif ke i pada atribut j.
Wj : adalah normalisasi bobot (Wj=1).
Bobot-bobot tersebut menunjukkan pentingnya
atribut secara relatif. Alternatif yang paling dipilih
diseleksi dengan mengidentifikasi nilai Ai
maksimum.
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Ai (i=1,2,...,m)

……….. (2)

Metode SAW sering juga dikenal istilah metode
penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW
adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating
kerja pada setiap alternatif pada semua atribut
(fishburn,1967),(MacCrimmon,1968).
Metode
SAW membutuhkan proses normalisasi matriks
keputusan (X)
ke
skala
yang
dapat
diperbandingkan dengan semua rating alternatif
yang ada [4].

………….(3
)
dimana :
Ri j
= nilai rating kinerja ternormalisasi
Xi
= nilai atribut yang dimiliki dari setiap
kriteria
Max xij = nilai terbesar dari setiap kriteria i
Min xij = nilai terkecil dari setiap kriteria i
Benefit = jika nilai terbesar adalah terbaik
Cost
= jika nilai terkecil adalah terbaik
Dimana rij adalah rating kinerja ternormalisasi
dari alternatif Ai pada atribut Cj; i=1,2,..., m dan
j=1,2,...,n.
Nilai preferensi untuk setiap alternatif
(Vi)diberikan sebagai:

………. (4)
Di mana :
Vi = rangking untuk setiap alternatif
wj = nilai bobot dari setiap kriteria
rij = nilai rating kinerja ternormalisasi
Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa
alternatif Ai lebih terpilih.
3. Analisa dan Hasil Pembahasan
3.1 Analisa Proses SAW
1. Analisa Masalah
Proses pengambilan keputusan penyeleksian
penerimaan karyawan pada CV. Asia Exotica
masih dilakukan secara manual yaitu dengan
meyeleksi begitu banyak berkas yang masuk dan
kemudian harus dicocokkan dengan begitu banyak
kriteria yang diinginkan perusahaan, dan juga
yang kerap menjadi permasalahaan CV. Asia
Exotica mengalami kesulitan dalam menjaring
pelamar pekerjaan, karena berkas-berkas sering
kali ditangani dan disortir secara manual,
sehingga kadang ada pelamar yang sebenarnya
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tidak memenuhi kriteria atau kebutuhan diikutkan
dalam proses wawancara, atau bahkan diterima
bekerja di perusahaan tersebut. Akibatnya
perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang
sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan
perusahaan. Setelah ktieria-kriteria atau syarat
tersebut dikumpulkan lalu dilanjutkan dengan
menganalisa bagaimana ketektuan yang harus
digunakan dalam penerimaan karyawan. Setelah
dianalisa dilakukan proses perhitungan hasil serta
mencocokkannya dengan standar nilai dan kriteria
tertentu. Hal ini menyulitkan pihak perusahaan
dalam melakukan seleksi karyawan serta
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk
menganalisa dan menentukan siapa yang layak
untuk diterima menjadi karyawan.
2. Pengumpulan Kebutuhan
Analisis sistem pendukung keputusan dimulai
dari analisa terhadap kriteria-kriteria yang dapat
dijadikan
tolak
ukur
terhadap
proses
berlangsungnya dalam pemilihan karyawan.
Kriteria ini disusun berdasarkan kebutuhan dari
proses pemilihan karyawan, dimana kriteria yang
dimaksud adalah kriteria benefit : Pendidikan,
Pengamalan Kerja, Usia dan kriteria cost :
Status dan Alamat.
a. Penentuan Kriteria
Model Fuzzy Multiple Attribute Decision
Making (FMADM) dan Simple Additive Weighting
(SAW) dalam prosesnya memerlukan kriteria yang
akan dijadikan bahan perhitungan pada proses
perangkingan. Dalam hal ini di inisialisasikan
variabel C sebagai identitas untuk menentukan
syarat atau ketentuan karyawan pada CV. Asia
Exotica Medan. Kriteria yang menjadi bahan
pertimbangan dalam proses seleksi penerimaan
karyawan seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1
dibawah ini :
Tabel 1 : Keterangan
Kriteria
Keterangan
C1
Pendidikan
C2
Pengalaman Kerja
C3
Usia
C4
Status
C5
Alamat
b. Pembobotan Nilai Kriteria
Dalam pembobotan nilai kriteria telah
dipaparkan pada proses kerja dari metode Simple
Additive Weighting dengan ketentuan :
Tabel 2 : Pembobotan C1 = Pendidikan
Kategori
Nilai
Pendidikan
SMA/SMK/STM Tidak Memenuhi
0.50
Diploma 3 (D3)
Memenuhi
0.75
Strata 1 (S1)
Sangat Memenuhi
1
Tabel 3 : Pembobotan C2 = Pengalaman Kerja
Kategori
Nilai
Pengalaman Kerja
2 Tahun
Memenuhi
1
1 Tahun
Sangat Memenuhi 0.50

Tabel 4 : Pembobotan C3 = Usia
Kategori
Nilai
Usia
25 – 30 Tahun
Cukup
0.50
20 – 25 Tahun
Sangat Baik
1
Tabel 5 : Pembobotan C4 = Status
Kategori
Nilai
Status
Menikah
Cukup
0.50
Single
Sangat Baik
1
Tabel 6 : Pembobotan C5 = Alamat
Kategori
Nilai
Alamat
Jauh
Tidak Baik
0.50
Sedang
Cukup
0.75
Dekat
Sangat Baik
1
Dari kriteria yang ada, maka sidapatkan rating
kecocokan setiap kriteria sebagai berikut :
Tabel 7 : Rating Kecocokan setiap Kriteria
Kriteria
Dosen
C1
C2
C3
C4
C5
A1
1
0.50
1
1
0.50
A2
0.75
1
1
0.50
1
A3
0.75
0.50
0.50
1
0.75
A4
0.50
0.50
1
1
1
A5
1
1
0.50
0.50
1
Lalu dari tabel rating kecocokan diatas dirubah
kedalam bentuk matriks keputusan X dengan data
:
1
0.75
0.75
0.50
1

0.50
1
0.50
0.50
1

1
1
0.50
1
0.50

1
0.50
1
1
0.50

0.50
1
0.75
1
1

Dan vektor bobot : W= [0.2 0.3 0.2 0.15 0.15]
Setelah didapatkan matriks keputusan X,
kemudian dirubah kedalam normalisasi matrik R ,
matriks normalisasi R didapat dari rumus pada
Gambar 1 yaitu rumus untuk kriteria benefit
berbeda dengan kriteria cost. Penjelasannya
adalah sebagai berikut :
1. Perhitungan untuk Kriteria Benefit dengan
rumus
persamaan 1 adalah sebagai berikut :
a. C1 = Pendidikan
R11 1/1 = 1
R21 0.75/1 = 0.75
R31 0.75/1 = 0.75
R41 0.50/1 = 0.50
R51 1/1 = 1
b. C2 = Pengalam Kerja
R12 0.50/1 = 0.50
R22 1/1 = 1
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R32
R42
R52

0.50/1 = 0.50
0.50/1 = 0.50
1/1 = 1

A1
A2
A3
A4
A5

c. C3 = Usia
R13 1/1 = 1
R23 1/1 = 1
R33 0.50/1 = 0.50
R43 1/1 = 1
R53 0.50/1 = 0.50

Maka Alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan
bisa dipilih adalah alternatif A2 (Calon
Karyawan) dengan nilai 0.875 untuk dipilih
menjadi karyawan pada perusahaan.

2. Perhitungan untuk Kriteria Cost dengan rumus
pesamaan 2 adalah sebagai berikut :
a. C4 = Status
R14 0.50/1 = 0.50
R24 0.50/0.50 = 1
R34 0.50/1 = 0.50
R44 0.50/1 = 0.50
R54 0.50/0.50 = 1
b. C5 = Alamat
R14 0.50/0.50 = 1
R24 0.50/1 = 0.50
R34 0.50/0.75 = 0.66
R44 0.50/1 = 0.50
R54 0.50/1 = 0.50
Setelah melakukan perhitungan maka didapatkan
matrik normalisasi R adalah sebagai berikut :
1
0.75
0.75
0.50
1

0.50
1
0.50
0.50
1

1
1
0.50
1
0.50

0.50
1
0.50
0.50
1

1
0.50
0.66
0.50
0.50

Kemudian hasil normalisasi kita hitung dengan
rumus persamaan 3, yaitu mengalikan setiap baris
ditabel normalisasi R dengan bobot kriteria yang
telah ditetapkan sebelumnya oleh pengambil
keputusan perusahaan itu sendiri. Penjelasannya
adalah sebagai berikut :
A1 = (1*0.2) + (0.50*0.3) + (1*0.2) + (0.50*0.15)
+ (1*0.15) = 0.775
A2 = (0.75*0.2) + (1*0.3) + (1*0.2) + (1*0.15)
+ (0.50*0.15) = 0.875
A3 = (0.75*0.2) + (0.50*0.3) + (0.50*0.2) +
(0.50*0.15) + (0.66*0.15) = 0.575
A4 = (0.50*0.2) + (0.50*0.3) + (1*0.2) +
(0.50*0.15) + (0.50*0.15) = 0.600
A5 = (1*0.2) + (1*0.3) + (0.50*0.2) +
(1*0.15) + (0.50*0.15) = 0.825
Dari proses perhitungan nilai akhir maka
didapatkan nilai pada tabel 8 :
Tabel 8. Hasil Perankingan Alternatif
ALTERNATIF
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0.775
0.875
0.575
0.600
0.825

4. Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis dan pengujian
perhitungan dengan menggunakan Fuzzy (
FMADM) dalam seleksi penerimaan karyawan
menggunkan metode Simple Additve Weighting,
maka dapat diambil kesimpulan :
1. Didapatkan hasil analisa perankingan masingmasing alternatif adalah A1 = 0.775, A2 =
0.875, A3 = 0.575, A4 = 0.600 dan A5 =
0.825. Dan nilai tertinggi adalah pada A2 =
0.875 sangat direkomendasikan untuk diterima
sebagai karyawan berdasarkan kriteria yang
diinginkan oleh pihak perusahaan.
2. Metode Simple Additve Weighting (SAW)
ternyata mampu menghasilkan analisis dan
informasi serta menyelesaikan masalah yang
multiple kriteria menjadi suatu informasi
berupa keputusan yang dapat digunakan oleh
pihak perusahaan dalam mengambil keputusan
untuk seleksi penerimaan karyawan.
3. Metode Simple Additve Weighting (SAW)
dapat diterapkan pada perusahaan CV. Asia
Exotica dalam seleksi karyawan yang sesuai
dengan kriteria yang ditetapkan oleh
perusahaan.
5. Saran
Adapun saran yang berkaitan dengan
pengujian metode Fuzzy SAW ini adalah sebagai
berikut :
1. Pihak perusahaan bisa menambahkan kriteria
yang nantinya bisa karyawan yang teseleksi
akan lebih berkualitas.
2. Metode
SAW
diharapkan
dapat
diimplementasikan kedalam perangkat lunak
yang lebih userfriendly, dimana user dapat
lebih mudah menggunakanya.
3. Dalam memecahkan masalah multikriteria
metode SAW bukan satu-satunya metode
pengambilan keputusan yang dapat digunakan,
alangkah baiknya jika dicoba dibandingkan
dengan menggunakan metode yang lain untuk
mendukung keputusan yang lebih efektif.
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