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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. HD Finance adalah perusahaan yang bergerak dibidang kredit motor 

bertempat di kawasan Surabaya. Dalam pemasaran jasanya lebih banyak 

menawarkan jasanya dan menerima pesanan. Pembangunan yang semakin gencar 

dilakukan pada akhir-akhir ini turut menjadi pendorong bagi tumbuhnya berbagai 

kegiatan usaha di segala bidang. PT. HD Finance sebagai salah satu perusahaan 

yang bergerak dalam bidang kredit motor terus berusaha untuk selalu maju dan 

berkembang dengan dukungan dari sumber daya manusia yang dimilikinya. 

Pegawai merupakan sumber daya yang penting dalam sebuah perusahaan. Setiap 

perusahaan membutuhkan pegawai yang mempunyai kualitas yang tinggi,  

sehingga mampu memberikan kemajuan yang berarti bagi perusahaan. Perusahaan 

harus melakukan prosedur seleksi pegawai untuk memperoleh pegawai yang 

mempunyai kompetensi tinggi. Adanya sumber daya manusia yang bermutu maka 

peluang untuk memenangkan persaingan sangat besar. 

Pengangkatan  pegawai tetap merupakan agenda yang dilaksanakan oleh 

PT. HD Finance setiap akhir periode masa kontrak tiap pegawai, dimana 

merupakan pengembangan karir bagi pegawai kontrak yang telah menjalani 

selama satu kali masa perjanjian kontrak. Seleksi pengangkatan pegawai tetap 

dilakukan dalam satu periode waktu tertentu. Seleksi dilakukan menggunakan 

kriteria yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Melalui penilaian terhadap kriteria 

perusahaan dapat mempertimbangkan dan memberikan keputusan urutan prioritas 
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kelayakannya. Namun pada pelaksanaan, kriteria-kriteria tersebut tidak 

mempunyai bobot yang baku sehingga terjadi penyamaan diantara kriteria 

tersebut. Padahal suatu kriteria dapat menjadi lebih penting dari kriteria yang lain 

dengan berbagai pertimbangan perusahaan.  

Dalam pelaksanaan seleksi, PT. HD Finance melakukan proses 

pengolahan data hasil tes seleksi masih secara manual. Sehingga proses 

pengambilan keputusan memerlukan waktu yang cukup lama dan kurang akurat. 

Oleh karena itu, PT. HD Finance memerlukan suatu sistem yang dapat 

memperhitungkan segala kriteria yang dapat mendukung pengambilan keputusan 

untuk membantu dalam proses seleksi pegawai tetap, sehingga kinerja dan 

kualitas dari sumber daya manusia yang ada dapat berkembang dengan 

pekerjaannya. 

Metode yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan seleksi 

pegawai ini adalah Metode Perbandingan Eksponensial merupakan salah satu 

metode untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan kriteria 

jamak. Teknik ini digunakan sebagai pembantu bagi individu pengambil 

keputusan untuk menggunakan rancang bangun model yang telah terdefinisi 

dengan baik pada tahap proses.  

Dari penjelasan di atas perusahaan PT. HD Finance mempertimbangkan 

untuk melakukan komputerisasi dan penataan sistem yang baru dan lebih baik 

pada bidang seleksi sumber daya manusia. Sistem seleksi ini diharapkan akan 

mampu mempermudah dan mempercepat setiap proses yang terjadi, sehingga 

dapat mendukung kegiatan operasional yang ada. Sistem yang baru dibuat ini 



3 

 

diharapkan membantu pihak manajemen khususnya HRD untuk melakukan proses 

evaluasi, perencanaan dan pengambilan keputusan. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahannya, yaitu: 

1. Bagaimana memecahkan masalah untuk data kriteria yang terdahulu dengan 

menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial. 

2. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi seleksi 

pengangkatan pegawai. 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah dalam pembuatan sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Data-data serta perhitungan yang digunakan berdasarkan keterangan dari 

pihak PT. HD Finance, data yang diambil periode tahun 2009/2010 bertempat 

di Kota Surabaya.  

2. Hasil pembuatan sistem ditujukan bagi bagian personalia untuk menghasilkan 

pegawai tetap dari hasil seleksi. 

3. Kriteria yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

pembobotannya dilakukan oleh sistem dan disesuaikan dengan ketentuan 

bagian personalia. 

4. Sistem menggunakan metode perbandingan eksponensial dalam melakukan 

perhitungan hasil seleksi pegawai kontrak dalam mendapatkan pegawai tetap 

berdasarkan hasil seleksi psikologi, wawancara dan kemampuan. 

5. Data nilai seleksi diperoleh dari hasil seleksi. 
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1.4 Tujuan 

Sesuai dengan permasalahan yang ada maka tujuan dari dibuatnya sistem 

informasi ini adalah: 

1. Menggunakan metode perbandingan eksponensial untuk mengetahui urutan 

alternatif keputusan dengan kriteria jamak. 

2. Membuat suatu aplikasi sistem informasi seleksi pengangkatan pegawai tetap 

dengan metode perbandingan eksponensial. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab I dibahas tentang latar belakang masalah dan penjelasan 

permasalahan secara umum, perumusan masalah serta batasan masalah 

yang dibuat, tujuan dari pembuatan tugas akhir dan sistematika 

penulisan buku. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab II membahas secara singkat teori tentang sistem informasi sumber 

daya manusia, seleksi pegawai, Data Flow Diagram (DFD), Entity 

Relationship Diagram (ERD) dan Metode Perbandingan Eksponensial 

yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

BAB III: PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab III dibahas tentang perancangan sistem, analisa sistem, 

perancangan Document Flow, System Flow, Entity Relationship 

Diagram (ERD), Data Flow Diagram (DFD) yang digunakan dalam 

pembuatan aplikasi serta desain input /output dan rencana evaluasi hasil.  
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab IV dibahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang 

dibuat untuk mengetahui aplikasi tersebut telah dapat menyelesaikan 

permasalahan sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab V berisikan kesimpulan dari sistem dan saran untuk 

pengembangan sistem. 

  

 


