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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah organisasi tidak dapat membangun sebuah tim yang baik tanpa 

sumber daya yang berkompeten dalam bidang pekerjaan yang dilakukannya. 

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas SDM yang berada di 

dalamnya. SDM akan bekerja secara optimal jika organisasi dapat mendukung 

kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. 

PT. Sinar Baru Corporation merupakan Head Office (Kantor Pusat) dari 

8 unit perusahaan yang berlokasi di perumahan Araya Galaxy Bumi Permai 

Blok H1/16 Surabaya. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur, media 

jasa, dan distributor. Dalam mengelola unit-unit perusahaannya, dibutuhkan 

sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang yang dibutuhkan supaya 

pekerjaan dapat diselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, peran dari bagian 

Human Relation Departement (HRD) sangatlah penting dalam proses penilaian 

kinerja, perilaku, dan melihat potensi yang dimiliki oleh karyawan di PT. Sinar 

Baru Corporation. Pemetaan kompetensi karyawan merupakan salah satu cara 

bagi HRD untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh karyawan PT. Sinar 

Baru Corporation. 

Pemetaan kompetensi karyawan pada PT. Sinar Baru Corporation 

merupakan proses pemetaan kompetensi karyawan ke dalam beberapa 

kelompok untuk mengetahui apakah karyawan tersebut merupakan karyawan 

yang berkompeten dalam pekerjaannya atau tidak. Selama ini proses pemetaan 
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di PT. Sinar Baru Corporation menggunakan Human Asset Value Mapping 

berdasarkan dari nilai performance appraisal dan nilai potensi diri yang 

diperoleh dari tes yang telah dilakukan oleh bagian HRD kepada karyawan PT. 

Sinar Baru Corporation. Dari faktor-faktor tersebut bagian HRD memetakan 

karyawan berdasarkan kompetensinya ke dalam 6 kelompok, yaitu star 

(karyawan yang berkilau), potential (yang berpotensi), dedicated (yang 

berdedikasi), average (kemampuan rata-rata), below average (kemampuan 

dibawah rata-rata), ataupun death wood (kemampuan rendah). 

Namun, proses pemetaan kompetensi karyawan yang telah dilakukan 

saat ini mengalami hambatan, antara lain proses perhitungan terhadap kurang 

lebih 100 karyawan ini masih dikerjakan secara manual dan informasi yang 

dihasilkan dari proses tersebut dirasa masih kurang akurat karena terkadang 

ditemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai potensi diri dan nilai 

performance appraisal karyawan, yaitu hasil nilai potensi diri karyawan 

berbanding terbalik dengan hasil performance appraisal yang dinilai oleh 

atasan. Hal ini menimbulkan keraguan akan validitas nilai performance 

appraisal yang masih dipengaruhi oleh tingginya faktor subyektifitas dari 

atasan.  

 Kompetensi adalah kombinasi kecakapan (skills), kemampuan (abilities), 

dan pengetahuan (knowledge) yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu tugas 

spesifik (Afriani, 2009). Dalam bukunya, Spencer and Spencer (1993 : 10)  

menyebutkan terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi, yaitu motivasi, sifat, 

konsep diri, pengetahuan, dan skill. Berdasarkan teori tersebut dan hasil dari 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI RANCANG BANGUN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN... MASTERIA WIJAYANTI



3 
 

3 

 

wawancara yang telah dilakukan, bagian HRD ingin memasukkan faktor lain, 

selain dari nilai performance appraisal dan potensi diri, yang ternyata juga 

berpengaruh sebagai bahan pendukung dalam pertimbangan proses pemetaan 

kompetensi karyawan tersebut, diantaranya faktor masa kerja karyawan, 

kemampuan teknis, serta tingkat pendidikan untuk mengetahui motivasi, sifat, 

konsep diri, pengetahuan, serta skill yang dimiliki oleh masing-masing 

karyawan. 

Dari permasalahan di atas, dibutuhkan sebuah solusi berupa sistem 

pendukung keputusan dalam proses pemetaan kompetensi karyawan untuk 

membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh bagian HRD dalam 

melakukan pengolahan data dan pemetaan kompetensi karyawan pada PT. Sinar 

Baru Corporation dengan menggunakan metode Fuzzy-PROMETHEE. 

PROMETHEE merupakan salah satu metode penentuan rangking atau 

urutan dalam analisis multikriteria (Brans et al., 1986). Metode Fuzzy-

PROMETHEE digunakan dalam proses pengolahan data pemetaan kompetensi 

karyawan pada PT. Sinar Baru Corporation karena metode ini memiliki 

keunggulan utama yaitu user friendliness (ramah pengguna) yang berasal dari 

evaluasi linguistik, dan pertimbangan dari ketidakjelasan atau kesamaran yang 

melekat pada lingkungan pengambilan keputusan (Senvar et al., 2014). Dengan 

digunakannya metode Fuzzy-PROMETHEE dalam sistem pendukung 

keputusan dalam proses pemetaan kompetensi karyawan pada PT. Sinar Baru 

Corporation, diharapkan dapat mengolah lebih banyak variabel daripada saat 
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proses manual sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemetaan, sehingga 

dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan efisien.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah 

dari penulisan proposal skripsi ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun sebuah sistem pendukung keputusan dalam proses pemetaan 

kompetensi karyawan di PT. Sinar Baru Corporation dengan menggunakan 

metode Fuzzy-PROMETHEE ? 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian di PT. Sinar Baru Corporation yaitu untuk merancang 

dan membangun sistem pendukung keputusan proses pemetaan kompetensi 

karyawan PT. Sinar Baru Corporation dengan menggunakan metode Fuzzy-

PROMETHEE. 

1.4 Manfaat 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh baik bagi perancang dan 

perusahaan: 

1.  Dengan adanya sistem pendukung keputusan, dapat membantu bagian HRD 

PT. Sinar Baru Corporation dalam proses pemetaan terhadap karyawannya 

sehingga proses yang dilakukan akan menjadi lebih efisien, serta dapat 

memberikan informasi yang akurat dan tepat.  

2.  Menambah pengetahuan dalam merancang bangun sistem pendukung 

keputusan dengan menggunakan pendekatan metode Fuzzy-PROMETHEE. 
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1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bagian HRD, kriteria-

kriteria yang digunakan pada sistem meliputi nilai performance appraisal, 

nilai potensi diri, kemampuan teknis, masa kerja , serta tingkat pendidikan. 

2. Pemetaan kompetensi karyawan pada PT. Sinar Baru Corporation dibagi 

dalam beberapa kelompok yang telah ditentukan sebelumnya oleh bagian 

HRD, yaitu kelompok star (berkilau), potential (berpotensi), dedicated 

(berdedikasi), average (kemampuan rata-rata), below average (kemampuan 

di bawah rata-rata), ataupun death wood (berkemampuan rendah). 
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