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ABSTRAK 

 

Kinerja karyawan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam 
menunjang dalam dunia kerja suatu perusahaan. Dengan adanya kinerja karyawan 
maka tercipta penilaian-penilaian tertentu untuk mengukur suatu kemampuan 
kerja karyawan. 

Sistem pendukung keputusan yang akan dibuat ini memberikan alternatif 
jawaban kepada mereka para karyawan yang ingin mengetahui faktor-faktor yang 
paling berpengaruh dapat meninggalkan kualitas kinerja. Dalam Sistem 
Pendukung Keputusan ini digunakan metode Multi Attribute Ultility Theory 
(MAUT). 

 Aplikasi ini memiliki tujuan untuk memberikan suatu penilaian terhadap 
suatu kinerja karyawan yang telah dijalankan, dan suatu pertimbangan alternatif 
terbaik dari berbagi pilihan yang ada. Pengelolahan nilai terhadap hasil dari 
penilaian menggunakan metode maut maka akan diperoleh hasil akhir dengan 
rangking tertinggi. 

 

Kata kunci   : Kinerja karyawan, Sistem Pendukung Keputusan, metode MAUT 

Multi Attribute Ultility Theory. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

CV.MAYANGKHARA sebagai badan usaha, yang bergerak di bidang 

permesinan, agar senantiasa memiliki keunggulan bersaing, terutama dalam 

menghadapi pasar global, dituntun untuk dapat mengantisipasi perubahan-

perubahan yang demikian cepat dan dinamis agar dapat bertahan hidup dan 

dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas jalannya perusahaan. 

Peningkatan efisiensi dan efektivitas perusahaan dapat mencapai melalui 

utilisasi sumber daya manusia (SDM) sebab SDM merupakan faktor yang 

paling berperan dalam hal ini. Dengan kata lain SDM sebagai karyawan di 

perusahaan merupakan sumber keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan 

sehingga diharapkan optimal bagi perusahaan.  

Tidak mudah menjadikan SDM sebagai sumber keunggulan bersaing 

perusahaan, karena hal itu berkaitan bukan saja dengan faktor –faktor personal 

seperti, nilai yang dianut, persepsi, sikap personality, dan kemampuan 

individu untuk maju. Maka dalam suatu perusahaan diperlukan suatu sistem 

informasi kinerja untuk menilai kemampuan dan keahlian karyawannya.  

Salah satu cara yang terdapat dalam sistem manajemen kinerja yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk menilai dan mengukur kinerja karyawannya 

adalah dengan menggunakan suatu alat yang dinamakan Performance 

Appraisal (penilaian kerja).  
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Penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja pada dasarnya 

merupakan salah satu faktor kunci dalam fungsi pemeliharaan karyawan 

diperusahaan guna mengembangkan perusahaan tersebut secara efektif dan 

efisien. Sebab langkah mengadakan penilaian kerja tersebut, berarti suatu 

organisasi atau perusahaan telah memanfaatkan secara baik sumber daya 

manusia yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Penilaian kinerja 

diharapkan mampu berperan sebagai penggerak dan pendorong bagi karyawan 

untuk menunjukkan kemampuan dan keahlian yang optimal. Penilaian kerja 

dapat mengukur dan membedakan prestasi kerja yang telah dicapai karyawan 

serta memutuskan berbagai kebijaksanaan di bidang SDM lainnya seperti 

penyesuaian imbalan, pelatihan dan pengembangan, promosi, dan sebagainya. 

Maka semua kegiatan yang didasarkan atas penilaian kerja tersebut langsung 

berpengaruh pada pencapaian tujuan perusahaan.  

Dengan adanya sistem informasi penilaian kinerja karyawan pada 

CV.MAYANGKHARA diharapkan bisa mengetahui potensi setiap karyawan 

yang ada di perusahaan tersebut sebagai barometer di dalam kinerja efektivitas 

dan etos kerja. Sehingga bisa mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh 

karyawan tersebut. Dan apabila hasil dari penyeleksiaan tersebut diketahui 

hasilnya sesuai dengan keinginan perusahaan maka karyawan tersebut akan 

ditempatkan pada posisi yang lebih baik. 

 

1.2  Perumusan masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut : Bagaimana sistem tersebut bisa menilai kinerja 
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karyawan pada CV.MAYANGKHARA dengan benar. Dan bagaimana 

membangun program aplikasi untuk membantu pengolahan data penilaian 

kinerja karyawan pada CV.MAYANAGKHARA. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di tentukan maka batasan 

masalah dari sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut:  

1. Sistem ini hanya menangani penilaian kinerja karyawan dengan kriteria-

kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Kinerja atau  ketentuan yang dinilai mencakup sasaran individu dan 

kontribusi individu. 

3. Sistem ini hanya dapat digunakan pada CV.MAYANGKHARA. 

4. Aplikasi ini berbasis website dengan menggunakan metode MAUT 

(Multi Attribute Utility Theory) 

 

1.4  Tujuan 

Tugas Akhir ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:  

Membuat sebuah sistem pendukung keputusan dengan menggunkan metode 

MAUT (Multi Attribute Utility Theory) yang bertujuan untuk dapat 

mengetahui kinerja para karyawan yang spesifik. Agar senantiasa menunjang  

kerja menjadi lebih baik lagi. 
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1.5   Manfaat 

Manfaat yang diperoleh sangat bernilai baik untuk penilaian kinerja 

karyawan di CV.MAYANGKHARA yaitu dengan menggunakan metode 

MAUT (Multi Attribute Utility Theory) dapat membantu sistem penilaian 

kinerja yang spesifik. 

Mempermudah bagian admin untuk memasukan data lebih detail dan 

akurat, sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi sumber tunjangan dan 

pengembangan bagi para karyawan. 

 

1.6  Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 

Dalam pembuatan tugas akhir ini terbagi menjadi beberapa tahapan 

sebagai berikut: 

1. Survey Lapangan. 

Pada tahap ini dilakukan survey untuk mengetahui nama-nama 

karyawan beserta unit kerjanya tetap untuk alternatifnya  dan mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang menentukan penilaian kinerja karyawan. 

2. Studi literatur. 

Pada tahap ini dikumpulkan dokumen-dokumen, referensi-

referensi, buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang 

diperlukan untuk merencanakan dan mengimplementasikan 

program/aplikasi. 

3. Analisa dan perencangan Aplikasi. 

Dari hasil studi literatur dan hasil survey lapangan akan dibuat 

deskripsi umum sistem perancangan sistem pendukung keputusan 
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menggunakan metode MAUT (Multi Attribute Utility Theory). Serta 

dilakukan analisa kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan 

awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan dihasilkan desain antar 

muka dan proses yang siap untuk diimplementasikan. 

4. Pembuatan Aplikasi. 

Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan 

waktu karena model dan perancangan Program/Aplikasi yang telah dibuat 

diimplementasikan dalam tampilan web. 

5. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 

Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan 

beberapa sekenario uji coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakai 

sistem. 

6. Penyusunan buku tugas akhir. 

Pada tahapan ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan tugas 

akhir. Buku ini disusun sebagai laporan seluruh proses pengerjaan tugas 

akhir, dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 

yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Agar lebih memahami materi, laporan ini dibagi menjadi lima bab yang 

dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab, yaitu : 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya tugas 

akhir yang dilakukan, latar belakang masalah. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan disajikan landasan teori yang akan digunakan 

sebagai penyelesaian permasalahan pada sistem yang dibuat dan 

Berisi latar belakang CV.MAYANGKHARA. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan diuraikan desain aplikasi yang digunakan dalam 

pelasanakan Tugas Akhir di CV.MAYANGKHARA.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan hasil tugas akhir beserta 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan tugas akhir yang 

berisi kesimpulan dan saran-saran penulis.  
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