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Abstract
PT. Indah Logistik Jambi is one of the companies that are located in the Jambi area with promotions
employees who are were chosen with a subjective based on the desirability of manager .So that problems
occur like there`s social jealousy between employees and declines in the performance of our employees
and the lack of a system that computerized to rise in a tenure by which help human resources manager to
determine employee who should be able to access promotions. Hence, this study aims to give solution to
problem that happens by offering decision support system of promotion employee position using PHP
programing language and MySQL database. Writer expand the system with waterfall and methods used
the system modeling unified language using use case diagram, activity diagram, class diagrams and
flowchart diagram. The new system produce outputs that can data showing employees, data admin, data
criteria, the sub criteria, the data employees and the results of the office employees with profile matching
methods who contributed to a company can improve performance and spirit of employees
Keywords : Design, Decision, Position, Employee
Abstrak
PT. Indah Logistik Jambi merupakan salah satu perusahaan yang berlokasi di daerah Jambi dengan
kenaikan jabatan karyawan yang masih dipilih secara subjektif berdasarkan keinginan dari manager.
Sehingga terjadi permasalahan yaitu terjadi kecemburuan sosial antar karyawan dan menurunnya kinerja
dari karyawan dan belum adanya sistem yang terkomputerisasi untuk kenaikan jabatan yang membantu
manager SDM untuk menentukan karyawan yang layak mendapatkan kenaikan jabatan. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan memberikan solusi untuk permasalahan yang terjadi dengan menawarkan sistem
pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan menggunakan bahasa pemograman PHP dan database
MySQL. Penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall dan menggunakan
pendekatan model sistem unified model language menggunakan usecase diagram, activity diagram, class
diagram dan flowchart diagram. Sistem baru menghasilkan output yang dapat menampilkan data
karyawan, data admin, data kriteria, data sub kriteria, data penilaian karyawan dan hasil perhitungan
kenaikan jabatan karyawan dengan metode profile matching yang memberikan kontribusi kepada
perusahan dapat meningkatkan kinerja dan semangat karyawan.
Kata Kunci : Sistem, Keputusan, Jabatan, Karyawan

1. Pendahuluan
Karyawan merupakan salah satu aset terpenting yang dimiliki oleh perusahaan dalam usahanya
mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang, kemampuan untuk bersaing serta mendapatkan laba.
Persaingan di dunia bisnis yang semakin kompetitif memacu perusahaan untuk berupaya lebih keras
dalam meningkatkan kualitas perusahaannya. Salah satu upaya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia karena kualitas sumber daya manusia yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan prestasi
suatu perusahaan
Kenaikan jabatan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi karyawan akan tetapi seringkali
proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir pada perusahaan hanya didasarkan pada faktor tertentu
saja, yaitu tingkat pendidikan, lama bekerja dan golongan. Namum demikian masih terdapat banyak
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faktor lainnya untuk menilai seseorang untuk proses kenaikan jabatan seperti daya tahan, ketekunan dan
ketelitian atau keahliannya. Faktor-faktor tersebut dapat dikelola oleh sebua sistem yang dapat membantu
untuk pengambilan keputusan
PT. Indah Logistik Jambi merupakan salah satu perusahaan di kota Jambi yang bergerak di bidang jasa
pengiriman barang. Dalam pengiriman barang PT. Indah Logistik jambi melakukan pengiriman melalui
darat, laut dan udara dengan armada seperti truck. Perusahaan telah memiliki 28 armada mobil saat ini
dan juga 42 karyawan dengan berbagai divisi seperti kasir, admin, accounting, HRD, purchasing, sales,
pajak, supir dan helper.
PT. Indah Logistik Jambi dalam melakukan kenaikan jabatan karyawan untuk memacu semangat
karyawan dalam meningkatkan dedikasi dan kinerjanya belum maksimal dalam pelaksanaannya. Kendala
yang dihadapi adalah proses kenaikan jabatan karyawan yang tidak transparan dan terkadang yang dipilih
berdasarkan keinginan dari pihak manager bukan berdasarkan kriteria yang ada sehingga terjadinya
ketidakpuasan dan kecemburuan sosial untuk karyawan yang telah bekerja dengan baik untuk perusahaan
dan belum adanya sistem yang terkomputerisasi untuk kenaikan jabatan yang membantu manager SDM
untuk menentukan karyawan yang layak mendapatkan kenaikan jabatan.
Oleh karena dari permasalahan dan penelitian sejenis, maka PT. Indah Logistik Jambi membutuhkan
sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan karyawan yang layak mendapatkan kenaikan atau
promosi jabatan dengan hasil yang cepat, tepat dan transparan sehingga mengurani terjadinya
kecemburuan atau ketidakpuasan karyawan.
Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mencari solusi
yang tepat. Penulis menuangkan dalam skripsi yang berjudul “Perancangan Sistem Pendukung
Keputusan Kenaikan Jabatan Karyawan Pada PT. Indah Logistik Jambi”.
Agar dalam penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan terarah penulis menetapkan ruang lingkup
penelitian meliputi :
1. Metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode Profile
Matching
2. Penelitian membahas mengenai sistem pendukung keputusan menggunakan kriteria antara lain :
kemampuan dalam bekerja, pemberian laporan, kedisiplinan, absensi, dan lama bekerja
3. Perancangan aplikasi menggunakan bahasa pemograman PHP dan DMBS MySQL.
4. Pemodelan sistem yang dirancang menggunakan UML (Unified Modeling Language), seperti use
case diagram, activity diagram, class diagram dan flowchart
Berdasarkan pada beberapa permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya yang terdapat di dalam
penelitian ini. Memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut :
1. Mengetahui dan menganalisis sistem yang berjalan untuk kenaikan jabatan pada PT. Indah Logistik
Jambi
2. Merancang suatu model pengambilan keputusan dengan menggunakan Profile Matching untuk
karyawan yang layak mendapatkan kenaikan jabatan pada PT. Indah Logistik Jambi
Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah
1. Bagi perusahaan, memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan
karyawan yang layak mendapatkan kenaikan jabatan dan membantu manager PT. Indah Logistik
Jambi dalam menentukan hasil secara transparan (secara terbuka)
2. Bagi karyawan, mendapatkan hasil keputusan kenaikan jabatan berdasarkan kinerja dari kriteria yang
digunakan dan mendapatkan hasil yang transparan
2. Tinjauan Pustaka
Sistem pendukung keputusan (Decision Support Systems disingkat DSS) adalah bagian dari sistem
informasi berbasis komputer termasuk sistem berbasis pengetahuan (manajemen pengetahuan) yang
dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi perusahaan atau lembaga
pendidikan.
Kegiatan merancang sistem pendukung keputusan merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan,
mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Tahap

202

perancangan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi serangkaian kegiatan alternatif. Sedangkan
kegiatan memilih dan menelaah ini digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari
beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dipilih. Sistem
Pendukung keputusan dirancang untuk mendukung seluruh tahap pengambilan keputusan mulai dari
mengidentifikasi masalah, memilih data yang relevan dan menentukan pendekatan yang digunakan
dalam proses pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. Berikut ini beberapa
pengertian sistem pendukung keputusan menurut para ahli, antara lain :
Sistem pendukung keputusan adalah sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu
pengambil keputusan dalam memanfaaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai
masalah yang semi terstrukur dan tidk terstruktur [1]. Sistem pendukung keputusan atau decision support
system adalah suatu sistem informasi interaktif yang dapat memanipulasi data dengan tujuan membantu
pengambilan keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan tidak terstruktur [2].
Beberapa keuntungan sistem pendukung keputusan [3], antara lain :
1. Mampu mendukung pencarian solusi dari berbagai permasalahan yang kompleks.
2. Dapat merespon dengan cepat pada situasi yang tidak diharapkan dalam konsisi yang berubah-ubah.
3. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat
dan tepat.
4. Pandangan dan pembelajaran baru
5. Sebagai fasilitator dalam komunikasi.
6. Meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja.
7. Menghemat biaya dan sumber daya manusia (SDM).
8. Menghemat waktu karena keputusan dapat diambil dengan cepat.
9. Meningkatkan efektivitas manajerial, menjadi-kan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan
sedikit usaha.
10. Meningkatkan produktivitas analisis.
Metode profile matching atau pencocokan profil adalah metode yang sering digunakan sebagai
mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel
prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subyek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus
dipenuhi atau dilewati. Dan berikut ini pengertian profile matching antara lain Profile matching adalah
mekanisme pengambilan keputusan di mana setiap pelamar harus memiliki nilai yang ideal sesuai dengan
variabel prediktor yang ditentukan, jadi pelamar bukan harus melampaui suatu tingkat varibel prediktor
[2]. Dalam proses profile matching, akan dilakukan proses perbandingan antara kompetensi individu ke
dalam kompetensi standart, dalam hal ini profil jurusan yang ideal sehingga dapat diketahui perbedaan
kompetensinya disebut juga dengan gap [3].
Adapun langkah-langkah perhitungan yang dilakukan [4]:
1. Menentukan Bobot Nilai Gap.
Pada tahap ini, akan ditentukan bobot nilai masing-masing aspek dengan menggunakan bobot nilai
yang telah ditentukan bagi masing-masing aspek itu sendiri.
2. Melakukan Pemetaan Gap
Gap yang dimaksud adalah perbedaan antara profil jurusan ideal dengan profil siswa.
Gap = Profil Siswa – Profil Jurusan
3. Melakukan pencocokan dengan table bobot gap hasil gap dari pengurangan profil siwa dan profil
jurusan dan bila dicocokan dengan kolom selisih gap pada tabel bobot nilai yang dihasilkan

No.
1

Selisih
0

2
3
4.
5.
6.
7.

1
-1
2
-2
3
-3

Tabel 1 Keterangan Bobot Nilai Gap
Bobot
Keterangan
5
Tidak ada selisih (kompetensi sesuai dengan yang
dibutuhkan)
4.5
Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat / level
4
Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat / level
3.5
Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat / level
3
Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat / level
2.5
Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat / level
2
Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat / level
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8.
9
4.

4
-4

1.5
1

Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat / level
Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat / level

Melakukan pehitungan core facktor dan secondary factor
Setalah menentukan bobot nilai gap untuk setiap aspek yang dibutuhkan, kemudian tiap aspek
dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompak, yaitu core faktor dan secondary factor.
Core factor merupakan aspek (kompentensi) yang paling menonjol/paling. Untuk menghitung core
factor digunakan rumus :
𝑁𝑅𝐶 =

∑ 𝑁𝐶

(1)

∑ 𝐼𝐶

Keterangan :
NRC
= Nilai rata-rata core factor tiap aspek
NC = Jumlah total nilai core factor tiap aspek
IC
= Jumlah item tiap aspek
Secondary factor adalah item-item selain aspek yang ada pada core factor. Untuk menghitung
secondary factor digunakan rumus :
𝑁𝑅𝑆 =

∑ 𝑁𝑆

(2)

∑ 𝐼𝑆

Keterangan :
NRS
= Nilai rata-rata core factor tiap aspek
NS = Jumlah total nilai core factor tiap aspek
IC
= Jumlah item tiap aspek
Perhitungan nilai total tiap aspek. Dari hasil setiap aspek di atas berikut dihitung nilai total
berdasarkan presentasi dari nilai core factor dan secondary factor yang diperkirakan berpengaruh
terhadap kinerja tiap-tiap profil. Untuk menghitung nilai total digunakan rumus :
N= x%NRC + x%NRS
(3)
Keterangan:
N
= Nilai total tiap aspek
NRC
= Nilai rata-rata core factor tiap aspek
NRS
= Nilai rata-rata core factor tiap aspek
x%
= Nilai persen yang diinputkan
Untuk lebih jelasnya penghitungan nilai total terlebih dahulu menentukan nilai persen yang
diinputkan yaitu core factor 60% dan secondary factor 40%.
5.

Perhitungan rangking
Hasil akhir dari proses profile matching adalah rangking dari profil siswa pada jurusan yang ada.
Perhitungan tersebut dapat ditunjukkan pada rumus di bawah ini:
Ranking = ∑ 𝑥%𝑁𝑖
Keterangan:
Ni
x%

(4)
= Nilai setiap aspek penilaian
= Nilai persen yang dinputkan

3.
Metodologi
Untuk membantu dalam penyusunan penelitian ini, maka perlu adanya susunan kerangka kerja (frame
work) yang jelas tahapan-tahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan
dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas. Adapun kerangka kerja penelitian yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
Pada tahapan penulis mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT. Indah Logistik Jambi yang
bertujuan untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dan menghasilkan permasalahan
yang terjadi pada perusahaan dan solusi yang diperlukan
2. Perumusan Masalah
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3.

4.

5.

6.

Setelah mengetahui masalah yang terjadi penulis, merumuskan permasalahan yang harus difokuskan
pada PT. Indah Logistik Jambi, yaitu penentuan kenaikan jabatan yang terkadang tidak sesuai dengan
kinerja karyawan, tetapi berdasarkan keputusan subjektif yaitu dari manager.
Studi Literatur
Studi literatur merupakan tahapan untuk mengumpulkan data dengan cara mempelajari teori dan
konsep dari literatur yang akurat dengan masalah penelitian yang terjadi yang bertujuan untuk
mencari referensi yang diperlukan untuk perancangan sistem dan menghasilkan teori yang diperlukan
yaitu perancangan, sistem pendukung keputusan, database, profile matching, use case diagram,
activity diagram, class diagram, flowchart, HTML, PHP, MySQL, Dreamweaver CS 5, dan
XAMPP.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan tahapan dimana penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan
untuk merancang aplikasi dan memecahkan masalah yang terjadi dengan melakukan wawancara dan
observasi ke perusahaan. Dengan tujuan mendapatkan kebutuhan yang diperlukan untuk
memecahkan masalah yang terjadi. Dan menghasilkan laporan data karyawan.
Pengembangan Sistem
Pada tahap ini, penulis melakukan pengembangan sistem dengan metode waterfall. Dengan tujuan
agar sistem yang dirancang lebih sistematis dan efektif ataupun terarah sesuai dengan kebutuhan
yang perlukan. Dan menghasilkan sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan
Pembuatan Laporan Hasil Penelitian
Pada tahap ini penulis membuat laporan dari tugas akhir yang berjudul “Perancangan Sistem
Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Karyawan Pada PT. Indah Logistik Jambi”. Dengan tujuan
syarat untuk memecahkan masalah yang terjadi dan syarat untuk kelulusan dari penulis dan
menghasilkan laporan skrpsi.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 metode dalam pengumpulan data, antara lain :
1. Wawancara (Interview)
Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti secara tatap muka antara peneliti dengan
responden untuk mendapatkan suatu informasi secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh
keterangan - keterangan yang akurat, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab terhadap kebenaran
fakta mengenai hal - hal yang berkaitan dengan masalah yang di angkat. Peneliti melakukan
wawancara kepada pimpinan PT. Indah Logistik Jambi mengenai masalah kenaikan jabatan karyawan
2. Pengamatan Langsung (Observation)
Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap kenaikan jabatan karyawan pada perusahaan untuk
bagian yang ada pada perusahaan seperti bagian kasir, bagian admin, bagian sales, bagian piutang,
bagian accounting dan bagian lainnya sehingga penulis dapat memahami proses yang sedang berjalan
pada PT. Indah Logistik Jambi.
3. Analisis Dokumen
Penulis mencari dan mempelajari teori-teori yang relevan dari dokumen yang relevan sehingga
penelitian yang berhubungan dengan kenaikan jabatan karyawan yang bersumber dari dokumendokumen yang dibaca penulis
4. Hasil Pembahasan
4.1 Perumusan, Analisis dan Solusi Masalah Mengenai Kenaikan Jabatan
PT. Indah Logistik Jambi dalam kegiatan sehari – harinya memiliki 42 karyawan dalam berbagai bagian,
yaitu kasir, admin, accounting, HRD, purchasing, sales, pajak, supir dan helper. Dalam pemilihan untuk
kenaikan jabatan biasa dilakukan oleh perusahaan saat adanya perubahan struktur tenaga kerja dan
perusahaan biasa memilih karyawan yang dapat bekerja dan juga memberikan kontribusi yang terbaik
untuk perusahaan. Berikut ini merupakan langkah-langkah sistem yang sedang berjalan untuk kenaikan
jabatan pada perusahaan, yaitu :
1. HRD perusahaan mendata karyawan-karyawan yang masih bekerja di perusahaan
2. Kemudian mengisi data-data penilaian berdasarkan kriteria yang digunakan antara lain : kemampuan
dalam bekerja, pemberian laporan, mematuhi aturan, absensi, dan pengalaman bekerja. Dan dari hasil
ini diserahkan kepada manager perusahaan
3. Setelah itu manager perusahaan melakukan pemilihan untuk karyawan yang mendapatkan kenaikan
jabatan dengan hasil pemikiran sendiri tanpa melihat hasil penilaian yang ada dan kebanyakan dipilih
dari karyawan yang dikenal atau dekat dengan manager perusahaan. Dan hasil yang dipilih
diserahkan kepada HRD.
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4.

Hasil karyawan yang terpilih untuk kenaikan jabatan ditempelkan di papan pengumuman yang hanya
menampilkan nama karyawan yang terpilih tanpa dilampirkan penilaian karyawan berdasarkan
kriteria.

Oleh karena itu ditemukannya beberapa kekurangan dalam evaluasi untuk kenaikan jabatan karyawan,
diantaranya yaitu:
1. Pemilihan kenaikan jabatan karyawan yang masih dilakukan secara sepihak yang menyebabkan hasil
pemilihan tidak sesuai dengan hasil evaluasi kinerja menyebabkan ketidakpuasan karyawan terhadap
hasil yang diberikan dan mengurangi produktivitas kinerja dan motivasi karyawan.
2. Sistem penilaian yang dilakukan hanya tergantung keputusan manager perusahaan sehingga data
penilaian kurang valid dan tidak dapat menjadi acuan untuk kenaikan jabatan karyawan
3. Belum adanya sistem terkomputerisasi yang membantu pengolahan penilaian karyawan untuk
kenaikan jabatan.
Berdasarkan analisis sistem yang sedang berjalan dan permasalahan yang terjadi, maka penulis
merancang solusi pemecahan masalah dengan cara sebagai berikut :
1. Merancang sistem pendukung keputusan untuk kenaikan jabatan karyawan di PT. Indah Logistik
Jambi dengan memberikan hasil keputusan berdasarkan penilaian kinerja dengan kriteria yang
digunakan menggunakan metode Profile Matching dikarenakan konsepnya sederhana dan mudah
dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari
alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana
2. Menyediakan database yang digunakan untuk menampung data admin, data karyawan, data kriteria,
data sub kriteria, data penilaian karyawan dan hasil kenaikan jabatan dan dapat mencetak laporanlaporan yang dibutuhkan untuk pimpinan perusahaan.
Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakukan (behavior) sistem informasi yang
akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interkasi antara satu atau lebih aktor dengan sistem
informasi yang akan dibuat [5]. Use case diagram merupakan deskripsi lengkap tentang interkasi yang
terjadi antara para aktor dengan sistem [6].
Sistem Pendukung Keputusan Kenaikan Jabatan Karyawan
Pada PT. Indah Logistik Jambi
mengelola data
admin
mengelola data
karyawan
<<include>>
mengelola data
kriteria

<<include>>
<<include>>

mengelola data sub
kriteria

<<include>>

Admin / HRD
<<include>>
mengelola data
penilaian

<<include>>

Login

<<extend>>

<<include>>
melihat dan
mencetak laporan

<<include>>

melihat informasi
kriteria
Karyawan

melihat hasil
kenaikan jabatan

Gambar 1 Use Case Diagram

Logout
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Diagram kelas atau Class diagram menggambarkan stuktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas
yang akan dibuat untuk membangun sistem [5]. Kelas (class) didefinisikan sebagai kumpulan / himpunan
objek yang memiliki kesamaan dalam atribut /property, perilaku (operasi), serta cara berhubungan dengan
objek lain [6].
.
memiliki
Sub Kriteria
+kdsubkriteria
+kdkriteria
+namasubkriteria
+nilaisubkriteria
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

*

Penilaian Karyawan
+kdtrnilai
+nik
+kdkriteria
+nilai
+bulan
+tahun
+tambah()
+ubah()
+tampilkan()

*

*

mengelola

mengelola
1

1

memiliki
1

1

memiliki

1

*

Karyawan
+nik
+nama karyawan
-pass
+alamat
+email
+telp
+jabatan
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

*

mengelola

*

1

Admin
+kdadmin
+nama
+password
+alamat
+email
+logout()
+login()
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

mengelola
1

*

Kriteria
+kdkriteria
+namakriteria
+bobot
-jenis
+tambah()
+ubah()
+hapus()
+tampilkan()

1
*

1

melihat dan mencetak
*

Lap. Karyawan

Lap. Kriteria

Laporan
+judul
+isi
+periode
+tampilkan()
+cetak()

Lap. Kenaikan Jabatan

melihat

Gambar 2 Class Diagram
4.2 Pembahasan Mengenai SPK
Sebelum melakukan proses menentukan dengan metode Profile Matching dimana penulis harus
menentukan langkah-langkah, antara lain :
1. Menentukan kriteria dan bobot yang digunakan
Langkah pertama dengan menentukan kriteria yang ditentukan berdasarkan didiskusikan dengan
pimpinan perusahaan melalui wawancara dan telah disetujui hasil bobot nilai untuk masing-masing
kriteria yang digunakan. Dimana kriteria dan bobot dijelaskan sebagai berikut :
a. Kemampuan dalam bekerja mendapatkan bobot 9 karena kriteria ini membahas mengenai hasil
keterampilan, kreativitas dan inovasi karyawan dalam bekerja
b. Pemberian laporan mendapatkan bobot 8 karena kriteria ini membahas mengenai hasil laporanlaporan yang diberikan kepada pimpinan perusahaan.
c. Absensi mendapatkan bobot 8 karena kriteria membahas mengenai absensi karyawan mengenai
keterlambatan dalam hadir.
d. Kedisipilian mendapatkan bobot 7 karena kriteria ini membahas mengenai ketaatan karyawan
dalam mematuhi peraturan yang ada dalam perusahaan.
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e.

Lama bekerja mendapatkan bobot 6 karena kriteria hanya membahas mengenai lama bekerjanya
pada perusahaan.

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel 1 Tabel Kriteria
Kriteria
Bobot Nilai
Kemampuan dalam bekerja (C1)
9
Pemberian Laporan (C2)
8
Absensi (C3)
8
Kedisiplinan (C4)
7
Lama Bekerja (C5)
6

Jenis
Core factor
Core factor
Core factor
Secondary factor
Secondary factor

Dan berikut ini langkah-langkah profile matching, yaitu :
1. Perhitungan pemetaan GAP Kompetensi
Pada tahap ini, akan ditentukan bobot nilai masing-masing aspek dengan menggunakan bobot nilai
yang telah ditentukan bagi masing-masing aspek itu sendiri. Dengan Gap = Profil Karyawan – Profil
Jabatan
GAP yaitu selesih antara kompetensi penilaian siswa terhadap bobot nilai dari kriteria

Alternatif (Karyawan)
Triana Zulmanitra
Ade Lestari
Suhariyono
Reni
Nadia
Ulfita
Deni Gazali
Wimpi
Zaenal
Frengky
Profil Jabatan
Triana Zulmanitra
Ade Lestari
Suhariyono
Reni
Nadia
Ulfita
Deni Gazali
Wimpi
Zaenal
Frengky
2.

Tabel 8 GAP
Kriteria
C1
C2
C3
6
7
8
8
5
8
8
5
8
10
9
8
7
5
7
8
5
8
9
7
9
7
9
4
8
8
3
7
7
9
9
8
8
-3
-1
0
-1
-3
0
-1
-3
0
1
1
0
-2
-3
-1
-1
-3
0
0
-1
1
-2
1
-4
-1
0
-5
-2
-1
1

C4
8
7
6
10
8
8
7
8
8
9
7
1
0
-1
3
1
1
0
1
1
2

C5
3
6
1
9
7
2
4
5
4
7
6
-3
0
-5
3
1
-4
-2
-1
-2
1

GAP

Perhitungan Pemetaan GAP kompetensi
Langkah berikutnya melakukan pencocokan dengan table bobot gap hasil gap dari pengurangan
profil siwa dan profil jurusan dan bila dicocokan dengan kolom selisih gap.
Tabel 9 Tabel Pemetaan GAP
Kriteria
Alternatif (Karyawan)
C1
C2
C3
Triana Zulmanitra
2
4
5
Ade Lestari
4
2
5
Suhariyono
4
2
5
Reni
4.5
4.5
5
Nadia
3
2
4

C4
4.5
5
4
2.5
4.5

C5
2
5
0
2.5
4.5
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Ulfita
Deni Gazali
Wimpi
Zaenal
Frengky
3.

4
5
3
4
3

2
4
4.5
5
4

5
4.5
1
0
4.5

4.5
5
4.5
4.5
3.5

1
3
4
3
4.5

Perhitungan dan pengelompokan core factor dan secondary factor
Setalah menentukan bobot nilai gap untuk setiap aspek yang dibutuhkan, kemudian tiap aspek
dikelompokkan lagi menjadi 2 kelompak, yaitu core faktor dan secondary factor.
Core factor merupakan aspek (kompentensi) yang paling menonjol/paling. Untuk menghitung core
factor digunakan rumus :
∑ 𝑁𝐶
𝑁𝑅𝐶 = ∑
𝐼𝐶

Keterangan:
NRC
= Nilai rata-rata core factor tiap aspek
NC = Jumlah total nilai core factor tiap aspek
IC
= Jumlah item tiap aspek
Dapat dilakukan perhitungan core factor dan secondary factor dari masing – masing bobot nilai
setiap kriteria yaitu sebagai berikut :
a. Perhitungan core factor (C1 – C3)
2+4+5
NCF(Triana Zulmanitra) =
= 3.67
4+2+5

b.

3

NCF(Ade Lestari) =
= 3.67
3
Dan untuk selanjutnya digunakan cara yang sama
Perhitungan secondary factor (C4 – C5)
Perhitungan secondary factor dapat dilihat dibawah ini.
∑ 𝑁𝑆
𝑁𝑅𝑆 = ∑
𝐼𝑆

Keterangan :
NRS
= Nilai rata-rata secondary factor tiap aspek
NS
= Jumlah total nilai secondary factor tiap aspek
IC
= Jumlah item tiap aspek
4.5+2
NSF Triana Zulmanitra) =
= 3,25
5+5

2

NSF(Ade Lestari) =
=5
2
Dan untuk selanjutnya digunakan cara yang sama
4. Perhitungan Nilai Total Akhir
Dari hasil perhitungan dari tiap aspek di atas kemudian dihitung nilai total berdasar presentasi dari
core dan secondary yang diperkirakan berpengaruh terhadap kinerja tiap-tiap profil. Contoh
perhitungan dapat dilihat pada rumus di bawah ini:
N= x%NRC + x%NRS
Keterangan:
N
= Nilai total tiap aspek
NRC
= Nilai rata-rata core factor tiap aspek
NRS
= Nilai rata-rata core factor tiap aspek
x%
= Nilai persen yang diinputkan
Dilakukan perhitungan nilai total dari masing-masing aspek setiap alternatif, dimana ditentukan 60%
untuk core factor dan 40 % untuk secondary factor
NTA(Triana Zulmanitra)= (60% x 3.67) + (40% x 3.25) = 3.5
NTA(Ade Lestari)= (60% x 3.67) + (40% x 5) = 4.2
Dan untuk selanjutnya digunakan cara yang sama
Sehingga dari hasil perhitungan dapat di rekapitulasi yang lebih jelas dilihat pada tabel 10 hasil akhir
penentuan kenaikan jabatan.
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Tabel 10 Hasil Akhir Penentuan Kenaikan Jabatan
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nama karyawan
Deni Gazali
Ade Lestari
Frengky
Reni
Nadia
Triana Zulmanitra
Wimpi
Zaenal
Ulfita
Suhariyono

Core Factor
(60%)

Secondary Factor
(40%)

Total
Nilai

Hasil

4.5
3.67
3.83
4.67
3
3.67
2.83
3
3.67
3.67

4
5
4
2.5
4.5
3.25
4.25
3.75
2.75
2

4.3
4.2
3.9
3.8
3.6
3.5
3.4
3.3
3.3
3

Terpilih
-

4.3 Hasil / Implementasi Program
Implementasi program adalah penerapan perancangan halaman yang ada pada program dimana
implementasi ini juga menguji program yang dibuat telah sesuai dengan sistem yang dirancang sehingga
program yang dibuat tidak terjadi kesalahan baik dari sisi sistem maupun dari sisi coding dan
memudahkan penulis untuk melakukan pengecekan dengan sistem yang telah dibuat. Adapun
implementasi sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan pada PT. Indah Logistik Jambi
untuk menyeleksi karyawan yang layak mendapatkan kenaikan jabatan, dapat dijabarkan sebagai berikut :
1.

Halaman Form Login
Halaman form login merupakan halaman yang digunakan oleh pengguna sistem untuk masuk ke
halaman utama.

Gambar 3 Form Login
2.

Halaman Tambah Data Karyawan
Halaman tambah data karyawan merupakan halaman yang menampilkan form untuk menambah data
karyawan baru dengan kolom yang terdiri dari nama karyawan, alamat lengkap, email, telepon dan
jabatan.
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Gambar 4 Tambah Data Karyawan
3.

Halaman Tambah Data Kriteria
Halaman tambah data kriteria merupakan halaman yang menampilkan form untuk menambah data
kriteria baru dengan kolom yang terdiri dari nama kriteria, bobot nilai dan jenis.

Gambar 5 Tambah Data Kriteria

4.

Halaman Tambah Data Sub Kriteria
Halaman tambah data sub kriteria merupakan halaman yang menampilkan form untuk menambah
data sub kriteria baru dengan kolom yang terdiri dari kriteria, nama sub kriteria, dan nilai sub kriteria.

Gambar 6 Tambah Data Sub Kriteria
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5.

Halaman Tambah Data Penilaian Karyawan
Halaman tambah data penilaian karyawan merupakan halaman yang menampilkan form untuk
menambah data penilaian karyawan baru dengan kolom yang terdiri dari nilai karyawan berdasarakan
kriteria yang digunakan.

Gambar 7 Tambah Data Penilaian Karyawan
6.

Halaman Tabel Karyawan
Halaman tabel karyawan merupakan halaman yang menampilkan informasi lengkap dari karyawan
dan terdapat pengaturan untuk mengubah dan menghapus data.

Gambar 8 Tabel Karyawan
7.

Halaman Tabel Kriteria
Halaman tabel kriteria merupakan halaman yang menampilkan informasi lengkap dari kriteria dan
terdapat pengaturan untuk mengubah dan menghapus data.
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Gambar 9 Tabel Kriteria
8.

Halaman Tabel Sub Kriteria
Halaman tabel sub kriteria merupakan halaman yang menampilkan informasi lengkap dari sub
kriteria dan terdapat pengaturan untuk mengubah dan menghapus data.

Gambar10 Tabel Sub Kriteria
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9.

Halaman Tabel Penilaian Karyawan
Halaman tabel penilaian karyawan merupakan halaman yang menampilkan informasi lengkap dari
penilaian karyawan dan terdapat pengaturan untuk mengubah data.

Gambar 5.11 Tabel Penilaian Karyawan

5. Kesimpulan
5.1 Simpulan
Setelah melakukan penelitian dan analisis untuk sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan
pada PT. Indah Logistik Jambi, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Hasil analisis sistem yang sedang berjalan pada PT. Indah Logistik Jambi yang didapat dari
wawancara untuk proses kenaikan jabatan karyawan menggunakan kriteria kemampuan dalam
bekerja, pemberian laporan, kedisiplinan, absensi, dan lama bekerja. Dan hasil keputusan yang masih
berdasarkan hasil pemilihan manajer perusahaan menyebabkan ketidakpuasan dan kecemburuan soal
untuk karyawan yang telah bekerja dengan baik untuk perusahaan
2. Sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan pada PT. Indah Logistik Jambi
menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL dengan metode Profile Matching
bertujuan untuk membantu perusahaan menentukan karyawan yang berhak mendapatkan kenaikan
jabatan dan juga memudahkan dalam pengolahan data yang diperlukan seperti data admin, data
karyawan, data kriteria, data sub kriteria, dan data penilaian karyawan serta dapat mencetak laporan
yang diperlukan yaitu hasil kenaikan jabatan.
3. Hasil dari sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan pada PT. Indah Logistik Jambi
dapat memberikan penilaian karyawan yang terdapat 5 kriteria yang digunakan dimana jika kriteria
kemampuan dalam bekerja, pemberian laporan, untuk penilaian absensi dibawah 3 (kurang), maka
secara otomatis sistem akan menilai kedisiplian dengan nilai 1 dikarenakan 3 kriteria tersebut telah
mengacu pada kedisplinan karyawan.
4. Kelebihan dari sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan pada PT. Indah Logistik Jambi dengan
metode profile matching, yaitu sistem dapat menampilkan hasil penilaian kinerja karyawan secara
periodik (bulan dan tahun) dan menjadi referensi pemilik perusahaan untuk melihat karyawan yang
layak mendapatkan kenaikan jabatan dari perusahaan.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian sistem pendukung keputusan kenaikan jabatan karyawan pada PT. Indah
Logistik Jambi, maka penulis mencoba memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut :
1. Sistem yang dirancang diharapkan adanya pelatihan terlebih dahulu untuk pengguna sistem (admin)
agar hasil yang diberikan aplikasi menjadi maksimal dan mudah dalam penggunaannya
2. Pengembangan penelitian lebih lanjut lebih baik ada perbandingan sehingga ditambahkan metode
Simple Additive Weighting (SAW) atau Weighted Product (WP) sehingga dapat memberikan
perbandingan untuk memberikan referensi hasil yang lebih sesuai yang diharapkan.
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