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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kota kudus sangat terkenal dengan sunan kudus dan sunan muria oleh 

sebab itu kudus di jadikan salah satu kota wisata religi bagi umat muslim, di 

kudus juga terdapat beberapa tempat peribadatan. Salah satunya adalah Gereja 

Bethel Indonesia (GBI) Kudus. 

Dalam suatu instansi gereja juga sangat diperlukan adanya sistem 

pendukung keputusan untuk mendapatkan solusi dalam menyelesaikan berbagai 

masalah. Begitu juga dengan penerimaan karyawan baru dalam instansi gereja. 

Dalam perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih, 

penyeleksian penerimaan karyawan dibeberapa instansi masih menemui kesulitan 

terkait dengan pengambilan keputusan yang didasarkan kriteria dan persyaratan-

persyaratan tertentu. Integrasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan proses 

pengambilan keputusan tersebut membutuhkan sistem pendukung keputusan 

(SPK) yang memungkinkan suatu instansi untuk melakukan pengambilan 

keputusan dengan lebih cepat dan akurat. 

GBI Kudus akan menilai kelayakan calon karyawannya berdasarkan relasi 

tes tulis, IPK, wawancara dan usia. Selain itu GBI Kudus juga akan 

mempertimbangkan hasil wawancara serta latar belakang pendidikan dan 

pekerjaan calon karyawan. Dengan 4 tes di atas maka diharapkan GBI Kudus akan 

memperoleh calon karyawan dengan kompetensi yang baik.  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan  uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang 

dihadapi dalam pembuatan tugas akhir yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana menciptakan sebuah sistem pendukung keputusan dengan 

menggunakan metode SAW. 

b. Bagaimana menyelesaikan permasalahan sehingga jauh lebih mudah 

dan efisien. 
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1.3.  Batasan Masalah 

a. Perlunya suatu parameter penilaian dalam sistem pendukung 

keputusan yang terkomputerarisasi sehingga dapat memberikan 

alternatif penyelesaian masalah dalam penentuan kelayakan seleksi 

penerimaan karyawan baru berdasarkan kriteria : 

1. Persyaratan pelamar : Pendidikan terakhir, nilai IPK, tempat tanggal 

lahir, alamat,  dan berpenampilan menarik. 

2. Test meliputi : Tes tulis, tes wawancara, psikotes dan tes umum  

3. Menentukan batasan usia bagi yang berpengalaman atau yang 

belum berpengalaman. 

b. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam membuat program ini 

adalah Microsoft Visual Basic 6.0 dan pengolahan database 

menggunakan MySQL. 

1.4.  Tujuan 

a. Dapat mempermudah GBI untuk menentukan penerimaan calon 

karyawan.  

b. Sebagai syarat kelulusan mahasiswa Universitas Muria Kudus. 

1.5.  Manfaat 

a. Manfaat bagi Pengguna 

 Membantu mempermudah proses penerimaan calon karyawan 

berdasarkan kriteria serta bobot yang sudah ditentukan dalam jangka 

waktu yang lebih singkat. 

b. Manfaat bagi Penulis 

1. Mengaplikasikan teori-teori yang telah di dapat salama perkulihan 

pada dunia kerja  

2. Mengidentifikasi masalah dan memecahkannya dengan membuat 

sistem pendukung keputusan. 

c. Manfaat bagi Gereja Bethel Indonesia (GBI) Kudus 

 Bisa memudahkan GBI untuk menentukan penerimaan calon 

karyawan. 
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d. Manfaat bagi Universitas 

 Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi dan 

penerapan ilmu yang telah di dapat di bangku kuliah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


