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Abstrak
Penilaian kinerja pejabat structural merupakan suatu hal yang harus dilakuakn secara periodic oleh sebuah
lembaga pemerintah. Saat ini di kecamatan kalibawang melakukan perhitungan penilaian pelaksanaan
pekerjaan masih terbilang konvensional, dan komputerisasi, sehingga proses kinerja pejabat belum bisa
dilaksanakan secara maksimal dan Sehingga penilaian yang diberikan masih tidak pasti (bersifat kabur/tidak
jelas atau bersifat fuzzy) hal ini dapat dilihat, pegawai yang berprestasi jarang/tidak mendapat reward,
demikian pula pegawai yang tidak disiplin jarang mendapat punishment, Hal ini menandakan bahwa
penilaian yang dilakukan di kecamatan kalibawang berkesan belum sepenuhnya objektif. Proses perancangan
system pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai menggunakan metode pairedcomparison dan
algoritma fuzzy c-means. Metode penilaian yang disebut dengan pembandingan berpasangan (Paired
Comparison). Metode ini mengharuskan penilai melakukan perbandingan antara hasil kinerja seorang
pegawai yang akan dinilai dengan hasil dari kinerja rekannya yang lain. Keunggulan dari fuzzy clustering
adalah dapat memberikan hasil kelompok bagi objek-objek yang tersebar tidak teratur. Metode yang paling
banyak digunakan dalam fuzzy clustering adalah fuzzy c-means hal ini disebabkan karena metode FCM
mempunyai algoritme yang sederhana dan mudah dimengerti. Pengujian digunakan pada peneletian memiliki
tingkat akurasi kesesuai 91% dengan Total Execution Time: 0.36699020067851 Menit, sehingga dapat
membantu pejabat penilai dalam menilai pegawai secara efektif dan efisien
Kata kunci : sistem pendukung keputusan, Penilaian kinerja pegawai, fuzzy c-means , pairedcomparison
1.

Pendahuluan

Setiap
instansi
pemerintahan
pada
umumnya mengharapkan para pegawainya
mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif,
efisien, produktif dan professional, dengan tujuan
agar instansi pemerintah kecamatan kalibawang
memiliki sumber daya manusia yang berkualitas
dan sekaligus memiliki daya saing yang tinggi
dan dituntut untuk memperbaiki dan senantiasa
melakukan reformasi dalam kinerja dan
mengantisipasi perkembangan masyarakat yang
terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka
dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas dan mempunyai daya saing yang
tinggi oleh karena itu instansi melakukan
penilaian terhadap pegawai sebagai bahan
pertimbangan dalam pembinaan pegawai negeri
sipil antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat,
pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan
pelatihan.
Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan
(DP3) dibuat sebagai instrument penilaian kinerja
pegawai, dengan alasan untuk lebih menjamin
objektivitas kinerja pegawai dalam birokrasi,
meskipun demikian perhitungan penilaian
pelaksanaan
pekerjaan
masih
terbilang
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konvensional, dimana unsur atau kriteria
penilaian diberi bobot nilai (0-100) kemudian
jumlah totalnya dibagi dengan jumlah unsur atau
kriteria penilaian ini masih bersifat subjektif,
proses penilaian dan perhitungan bobot nilai yang
dilakukan dengan cara mengisi daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan yang telah disediakan
dengan menggunakan calculator, kemudian hasil
perhitungan dimasukan ke dalam file Microsoft
excel. Ke kurang objektif penilaian ini antara lain
disebabkan adanya keterbatasan informasi dan
kelemahan pribadi dari atasan masing-masing,
Sehingga penilaian yang diberikan masih tidak
pasti (bersifat kabur/tidak jelas atau bersifat
fuzzy). Dalam penelitian ini untuk Salah satu
teknik penilaian kinerja pegawai yang digunakan
dengan menggunakan metode Paired Comparison
dan Algoritme Fuzzy C-Means.
Penulis mengangkat permasalahan yang
akan dibahas dalam penulisan Tesis ini yang
mendasari pada latar belakang masalah adalah:
Apakah program aplikasi sebagai sistem
pendukung keputusan dengan menggunakan
metode paired comparison dan algoritme fuzzy cmeans dapat menilai kinerja pegawai? ,Apakah
dengan melakukan pengujian terhadap aplikasi
sistem pendukung keputusan berbasis web dapat
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menilai kinerja pegawai?, Berapa keakuratan
tingkat akurasi sistem penilaian kinerja pegawai
dengan menggunakan metode paired comparison
dan algoritme fuzzy c-means pada kecamatan
kalibawang Yogyakarta.Penelitian ini bermanfaat
untuk mempermudah mengambil keputusan
secara baik, bijak dan benar dalam penilaian
kinerja pegawai lebih optimal, cepat, baik dengan
hasil lebih akurat dan mendapatkan reward
terlepas dari sifat subjektif, serta sebagai bahan
acuan dan referensi
dalam
menambah
pengetahuan bagi peneliti-peneliti berikutnya
yang ada relevansinya.
2.

Metode Analisa Data

Penelitian ini, menggunakan metode paired
comparison yang merupakan salah satu metode
pengambilan keputusan terhadap dua atau lebih
kriteria, hasil metode ini kemudian akan dianalisis
menggunakan fuzzy cluster means (FCM).
1). Paired comparison
Paired Comparison Analysis membantu
kita memecahkan masalah yang relatif lebih
penting daripada yang lainnya. Teknik ini
berguna, ketika kita tidak mempunyai data-data
yang objektif mengenai masalah yang sedang kita
hadapi. Analisis ini memudahkan kita untuk
memilih masalah yang paling penting untuk
diselesaikan atau
memilih
solusi
yang
memberikan keuntungan paling besar. Dalam
menggunakan teknik ini, bandingkan tiap pilihan
yang ada dengan pilihan lain, satu per satu. Untuk
setiap perbandingan tentukan dua pilihan yang
paling penting. Lalu berikan skor yang
menunjukkan seberapa penting pilihan tersebut.
Setelah itu, kita bisa menggabungkan semua
perbandingan diatas sehingga tiap pilihan
memiliki derajat kepentingan.
1.1 Langkah-langkah dalam melakukan Paired
Comparison Analysis:
Buatlah daftar mengenai hal apa yang
akan dibandingkan. Berikan huruf untuk
tiap pilihan.
Buat tabel dengan model baris dan
kolom.
Matriks 1 Responden yang menyatakan
bahwa kolom lebih penting dari pada
baris
Matriks 2 diubah menjadi matriks 3
melalui tabel normal baku (z), kemudian
jmulah nilai Z dan hitung rata – ratanya.
Matrik 3, Harga Z yang paling kecil (
harga negative paling besar ) dijadikan 1
kemudian nilai z ditranformasikan
kedalam : Y = z + k ; k= 1+Z min
Hasilnya kemudian di gunakan untuk
proses perhitungan algoritme fuzzy cmeans

1.2. Teknik Penilaian KinerjaPaired Comparison
Secara
umum,
penilaian
kinerja
merupakan suatu proses membandingkan kinerja
karyawan dengan standar yang ditetapkan oleh
organisasi[1]. mengemukakan bahwa penilaian
kinerja merupakan proses dimana kontribusi
karyawan terhadap organisasi selama periode
tertentu dinilai. Penilaian kinerja didefinisikan
sebagai usaha mengevaluasi kinerja karyawan
pada saat ini dan masa lalu dikaitkan dengan
standar kinerjanya[2]. Sejumlah pendekatan untuk
mengukur kinerja antara lain pendekatan
komparatif, pendekatan atribut dan pendekatan
keprilakuan. Teknik penilaian kinerja Paired
Comparison merupakan salah satu teknik dengan
pendekatan komparatif[3]. Sebagai contoh,
seorang penilai akan menilai enam orang. Namanama individu yang dinilai didaftar pada sisi
sebelah kini lembar penilaian. Penilai, kemudian
membandingkan karyawan pertama dengan
karyawan kedua pada kriteria kinerja yang telah
dipilih, seperti kuantitas kerja. Jika penilai
percaya bahwa karyawan pertama telah
menghasilkan kerja lebih baik daripada karyawan
kedua, maka ada skor nilai
di tempatkan pada
namakaryawan pertama. Penilai, selanjutnya
membandingkan karyawan pertama dengan
karyawan ketiga, keempat, kelima dan keenam
pada kriteria kinerja yang sama dan menempatkan
skor nilai 1 pada nama karyawan yang
menghasilkan kerja yang paling pasang dalam
setiap pasang pembandingan.
Proses diulang hingga setiap karyawan
telah dibandingkan dengan setiap karyawan lain
pada semua kriteria kinerja yang dipilih.
Karyawan dengan angka 1 terbanyak dinyatakan
sebagai berkinerja terjelak. Teknik ini akan
menghadapi masalah, jika karyawan dan kriteria
yang dibandingkan lebih banyak, maka akan
memerlukan waktu yang relative lama
2). Algoritme fuzzy c-means
FCM adalah suatu teknik pengklusteran
data yang keberadaan tiap-tiap titik data suatu
cluster ditentukan oleh nilai keanggotaan. Nilai
keanggotaan tersebut akan mencakup bilangan
Real pada Interval. Fungsi untuk melakukan
clustering pertama menentukan pusat cluster yang
akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap
cluster. Pada kondisi awal, pusat kluster ini masih
belum akurat. Tiap-tiap titik data memiliki derajat
keanggotaan untuk tiap-tiap cluster. Dengan cara
memperbaiki pusat
kluster dan derajat
keanggotaan tiap-tiap titik data secara berulang,
maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster akan
bergerak menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini
didasarkan pada minimasi fungsi objektif. Fungsi
Objektif yang digunakan pada FCM[4].
Algoritme fuzzy C-means (FCM)
diberikan sebagai berikut[5].
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1.

2.
-

Menentukan data yang akandi cluster X,
berupa matriks berukuran n x m
(n=jumlah sampel data, m = atribut
setiap data). Xij = data sampel ke-I
(i=1,2,...,n), atribut ke-j (j=1,2,...,m).
Menentukan
Jumlah cluster = c
Pangkat = w
Maksimum interasi= MaxIter
Error terkecil yang diharapkan
=
Fungsi objektir awal= Po = 0
Iterasi awal
=t=1
Membangkitkan bilangan random μik,
i=1, 2, 3 ..., n; k=1, 2, 3 ...c; sebagai
elemen-elemen matriks partisi awal U.
Menghitung pusat cluster ke-k: Vkj,
dengan k= 1,2,….c; dan j=1,2,….m

3.

Hasil Dan Pembahasan

Sample yang digunakan berjumlah 23
pegwai dengan menggunakan 8 variabel yaitu
kesetian, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan,
kejujuran, kerjasama,prakarsa dan kepimpinan,
dengan parameter penilaian, 91-100 amat baik,
76-90 baik, 61-75 cukup, 51-60 kurang , 50
kebawah kurang. Data sampling dilakukan
pengelompokan menggunakan metode paired
comparison Langkah-langkah yang dilakukan
untuk melakukan pengelompokan adalah
- Pada tabel 1 adalah tabel dengan penilian
katagori kesetiaan, dimana nilai-nilai yang
telah di dapat dengan hasil angket dimasukan
untuk di proses ke dalam paired comparison,
1-22 merupakan jumlah dan kode Nama
pegawai yang akan dinilai dengan sesama
pegawai. Seperti terlihat pada tabel 1
Tabel 1.Paired comparison” kesetiaan”

-

Menghitung fungsi objektif pada iterasi
ke-t
-

-

Menghitung perubahan matriks partisi:

-

Dengan i = 1, 2,…n; dan k=1, 2,……c.
Cek
kondisi
berhenti
Jika
atau (t > MaxIter)

-

Pada tabel 2. Matrik1 dengan penilian katagori
kesetiaan, dimana nilai-nilai yang telah di
dapat dari hasil paired comparison pada tabel
3.18 yang menyakatan bahwa kolom lebih
penting dari baris nilai yang lebih tinggi di
tandai dengan skor 1 dan nilai lebih rendah
ditandai dengan skor 0, Seperti terlihat pada
tabel 2
Tabel 2. Matrik 1

-

Pada tabel 3. Matrik2 dengan penilian katagori
kesetiaan, dimana nilai-nilai yang telah di
dapat dari tiap –tiap pegawai yang didapat dari
matrik 1, seperti terlihat pada tabel 3
Tabel 3. matriks 2

maka berhenti, dan hasil cluster adalah
nil, Jika t = t+1, mengulang langkah ke-4
Desain bagian alur algoritme fuzzy cmeans

Gambar 1 Diagram alir algoritme Fuzzy C-Means
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-

Pada tabel 4 Matrik 3 dengan penilian katagori
kesetiaan, dimana nilai-nilai yang di dapat dari
jumlah masing-masing pegawai yang sudah di
rata-ratakan, pada Matrik 3 ini, nilai yang
paling kecil ( harga negative paling besar )
dijadikan 1 kemudian nilai z ditranformasikan
kedalam Y = z + k ; k= 1+Z min,. Seperti
terlihat pada tabel 4

Tabel 4. Matrik 3
hasil dari paired di teruskan ke dalam
algoritme fuzzy c-means. Pada cluster berbasis
fuzzy ini ada 2 macam variabel input yang
pertama adalah variabel dari parameter data yang
akan di cluster, variabel input yang kedua adalah
variabel yang menjadi komponen dari algoritme
fuzzy c-means. Variabel dari parameter data
adalah; Kesetiaan (xi1), Prestasi kerja (xi2),
Tanggung jawab (xi3), Ketaatan (xi4), Kerja sama
(xi5),
Kejujuran
(xi6),
Prakarsa
(xi7),
kepemimpinan (xi8). Variabel yang menjadi
komponen dari algoritme fuzzy C-Means adalah;
Jumlah kluster yang akan dibentuk, Pangkat atau
Pembobot,
Maksimum
iterasi,
Kriteria
penghentian, nilai positif yang sangat kecil, Iterasi
awal, Fungsi obyektif awal. Dan Proses yang
dibutuhkan dalam sistem klastering berbasis fuzzy
ini adalah, membangkitkan matrik bilangan
random, sebagai elemen-elemen matriks partisi
awal Uo, Hitung pusat kluster FCM, menghitung
fungsi obyektif FCM, menghitung perubahan
matrik partisi, memeriksa kondisi berhenti jika
Jika
atau (t > MaxIter) maka
berhenti, dan jika t= =t+1, menghitung langkah
ke-4.
Megecek kondisi berhenti Jika
atau (t >MaxIter) maka
berhenti,
Karena

=

Dalam penelitian ini, proses berhenti
setelah iterasi ke 3.

Dari matriks partisi U iterasi terakhir
dapat
diperoleh
informasi
mengenai
kecenderungan penilaian kinerja pegawai untuk
masuk ke kelompok peminatan tertentu. Setiap
peminatan memiliki derajat keanggotaan tertentu
untuk menjadi anggota suatu kelompok. Derajat
keanggotaan
terbesar
menunjukkan
kecenderungan tertinggi seorang pegawai untuk
masuk menjadi anggota peminatan tertentu.
Secara detail disajikan pada table 5 berikut:
Tabel 5. Sample Hasil Penilaian Kinerja
Munurut Hasil Clustering
m
c
c
c
c
c
ax
1
2
3
4
5
0
*
.22
1
0
*
.21
2
0
*
.23
3
0
*
.22
4
0
*
.23
5
0
*
.23
6
0
*
.22
7
0
*
.22
8
0
*
.22
9
0
1
*
.21
0
0
1
*
.22
1
0
1
*
.22
2
0
1
*
.21
3
0
1
*
.22
4
0
1
*
.22
5
0
1
*
.21
6
0
1
*
.24
7
0
1
*
.21
8
0
1
*
.23
9
0
2
*
.21
0
0
2
*
.21
1
0
2
*
.24
2
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1.

2.

3.

4.

5.

Dari tabel 4 dapat disimpulkan:
Kelompok/cluster
pertama
berisi
pegawai
nomor
2,
9,
10,12,13,14,17,18,19 dan 22 merupakan
pegawai yang memiliki kinerja amat
baik, degan skor penilain amat baik dari
skor 91-100
Kelompok/cluster kedua berisi pegawai
nomor 11,15,16,20, dan 21 merupakan
pegawai yang memiliki kinerja baik,
dengan skor penilain baik dari skor 7690
Kelompok/cluster ketiga tidak berisi
pegawai, dimana pada peniliain cluster 3
berisi skor penilaian cukup dari skor 6175
Kelompok/cluster
keempat
berisi
pegawai nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8,
merupakan pegawai yang memiliki
kinerja sedang, dengan skor penilaian
kurang dari skor 51-60
Kelompok/cluster kelima tidak berisi
pegawai, dimana pada peniliain cluster 5
berisi skor penilaian kurang dari skor 50.

Gambar 2. Diagram Konteks

2. Diagram Level 0
DFD (Data Flow Diagram) adalah suatu
gambaran garis dari suatu system yang
menggunakan sejumlah bentuk symbol untuk
menggambarkan aliran data melalui suatu proses
yang saling berkaitan[6]. Berikut ini adalah
gambar DFD dari Penilaian Kinerja Pegawai
Kecamatan Kalibawang Yogyakarta Dengan
Mengguanakan
Metode
Metode
Paired
Comparison Dan Algortima Fuzzy C-Means
Expert
knowledge

Data variabel

Data variabel
variabel
Data variabel

2

Data subuar

subuar

Pengolahan subuar

Data pegawai
user

Analisis kebutuhan Fungsional

3

Data pegawai
pegawai

Pengolahan pegawai

Data jabatan

4.

1
Pengolahan data variabel

Data subuar

4

Data jabatan

jabatan

Pengolahan jabatan
Data detail jabatan
5

Data detail jabatan
Detail jabatan

Pengolahan detail jabatan
Data pegawai

Dalam analisis kebutuhan fungsional yaitu
berguna untuk menggambarkan tahap-tahap
kegiatan yang akan diproses dalam sistem
prototype penilaian kinerja pegawai dengan
metode paired comparison dan algoritme fuzzy cmenas untuk menjelaskan kebutuhan sistem
prototype dalam berjalan dengan baik sesuai
kebutuhan.
Dalam kebutuhan fungsional ini berisi
informasi dan proses apa yang dikerjakan oleh
Sistem. Adapun proses yang dilakukan oleh
sistem ini adalah Sistem dapat mengclustepenilian
kinerja pegawai dan sistem mampu memberikan
keakuratan klasifikasi tingkat penilaian kinerja
pegawai di kecamatan kalibawang.

Data penilaian

6

Data subuar

Pengolahan penilaian
Data penilaian
rekomendasi

7

penilaian

Data penilaian

penelusuran

Gambar 3. DFD Level 0
3. ERD (Entiti Relationship Diagram)
Merupakan proses perancangan entitiy
relationship digunakan untuk menunjukan
hubungan antara entity yang direlasikan dengan
kunci relasi yaitu kunci utama dari masing masing
entity relasi antara suatu file dengan file yang
saling berhubungan seperti yang terlihat pada
gambar di bawah ini:

1. Diagram konteks (Contex diagram)
Diagram konteks Analisis penilaian
kinerja pegawai di kecamatan kalibawangdengan
Metode paired comparison dan algoritme fuzzy cmeans. Diagram konteks mencakup satu simbol
proses yang memwakili seluruh sistem pendukung
keputusan penilaian kinerja pegawai ini. Konteks
diagram ini ditunjukkan pada gambar 2
Gambar 4. Entiti Relationship Diagram
5.

Implementasi

Tampilan antarmuka dari prototype yang
dibangun:
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1. Menu login
Tampilan implementasi menu login
pegawai dan login admin dapat dilihat pada
gambar 5 dan 6 berikut:

Gambar 10.Menu Data Jabatan
5. Menu Data Pegawai
Menu data pegawai merupakan menu
untuk melihat data-data pegawai yang terdaftar
sebagai pegawai di kecamatan kalibawang.
Tampilan implementasi menu data pegawai dapat
dilihat pada gambar 11sebagai berikut:

Gambar 5. Menu Login Pegawai

Gambar 11. Menu Data Pegawai

Gambar 6. Menu login Admin
2. Menu Utama Admin dan pegawai
Merupakan menu utama dikhususkan
untuk admin sebagai pejabaat penilai. Tampilan
implementasi menu admin dapat dilihat pada
gambar 7 dan menu pegawai dapat dilihat pada
gabar 8 sebagai berikut:

6. Menu Penilaian Pegawai
Merupakan menu input penilaian pegawai untuk
melihat inputan penilain pegawai dapat dilihat
pada gambar 12 seagai berikut:

Gambar 12. Menu Penilaian Pegawai
6.

Gambar 7. Menu Utama Admin

kesimpulan
Pengujian menggunakan metode paired
comparison dan algoritma fuzzy c-means, tingkat
akurasi untuk penilaian kinerja pegawai pada data
yang digunakan pada peneletian memiliki
kesesuai 91% dengan Total Execution
Time: 0.36699020067851 Menit, sehingga dapat
membantu pejabat penilai dalam menilai pegawai
secara efektif dan efisien

Gambar 8. Menu Utama Pegawai
3. Menu Data Variabel
Menu data variable merupakan menu
untuk melihat data variable yang bisa ditambah
dan detail masil-masing variable terdapat juga sub
variable. Tampilan implementasi menu data
variable dan subvariabel dapat dilihat pada
gambar 9 berikut:
Gambar 9. Menu Data Variabel
4. Menu Data Jabatan
Menu data jabatan merupakan menu
untuk melhat data-data jabatan yang ada di
kecamatan kalibawang desa kulon progo.
Tampilan implementasi menu data jabatan dapat
dilihat pada gambar 10. sebagai berikut:

7. Saran
Perlunya ketelitian saat melakukan
perhitungan berpasangan baik criteria maupun
alternative, kesalahan pada pemasukan data dapat
menyebabkan hasil akhir tidak terpenuhi.
Bagi
penelitin
berikutnya
(futureresearch)
yang
dilakukan
adalah
melakukan pengujian teknik clustering yang lain
sehingga dapat dianalisis, tingkat clustering mana
yang paling akurat untuk penilaian pegawai. Dan
penanmbahan jumlah data pengujian, sehingga
diharapkan hasil penelitian menjadi semakin valid

413

Seminar Nasional Informatika 2015

Daftar Pustaka:
[1] Fisher, Robert,2005, teaching Children to
think 2e, Cheltenham: Nelson Thornes
[2] Kusumadewi, S., Purnomo, H., 2010,
Aplikasi
Fuzzy
Untuk
Pendukung
Keputusan, Graha Ilmu, Jakarta
Jeffery L. W., 2004. Metode Desain &
Analisis Sistem, Andi, Yogyakarta
[3] Byars, Lloyd L., Rue, Leslie W., 1997,
Human Resource Management, Irwin,
Chicago

414

[4] Noe, Raymond A., 2000, Human Resource
Management: Gaining a Competitive
Advantage, McGraw-Hill, Irwin.
[4] Kusumadi, S., Hartati, S., 2006, Fuzzy Multi
Atribute Decision Making, Graha Ilmu,
Yogyakarta

