
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Pekerjaan merupakan sebuah aktifitas antar manusia untuk saling 

memenuhi kebutuhan dengan tujuan tertentu, dalam hal ini pendapatan atau 

penghasilan. Penghasilan tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai 

pemenuhan kebutuhan, baik ekonomi, psikis maupun biologis. Pekerjaan dalam 

arti luas adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, 

istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan uang 

bagi seseorang. Dalam hal ini pekerjaan sangatlah penting bagi seseorang. Jabatan 

atau pangkat karyawan disebuah perusahaan dapat menunjang kebutuhan hidup 

lebih baik. Jika jabatan yang miliki semakin tinggi, maka semakin tinggi pula 

penghasilan yang akan didapatkan.  

Pada penelitian ini penulis akan mengambil sebuah tema tentang 

implementasi sebuah  metode dalam proses pengambilan keputusan. Adapun 

metode yang dipakai adalah metode fuzzy tsukamotoyang dipakai dalam 

mengimplementasikan suatu sistem pengambilan keputusan dalam proses 

kenaikan jabatan karyawan. Pada metode fuzzy tsukamoto setiap konsekuen pada 

aturan yang berbentuk IF-THEN harus direprentasi dengan suatu himpunan samar 

dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil 

penarikan kesimpulan (inference)dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas 

(cnsp) berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil akhir diperoleh dengan 

menggunakan uurata-rata berbobot (weight average).  

Metode ini dipilih karena mampu menyeleksi kandidat terbaik dari 

sejumlah karyawan yang ada, dalam hal ini kandidat yang dimaksudkan yaitu 

karyawan yang berhak menduduki jabatan yang tersedia berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu 

absensi, prestasi, masa kerja, index kerja. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang 

“Sistem Kenaikan Jabatan Karyawan Menggunakan Fuzzy Tsukamoto (studi 

kasus PT.Mitrabeton Perkasa Kudus). 



 

 

1.2 PerumusanMasalah 

Bedasarkan  uraian  latar  belakanng  diatas  didapatkan  rumusan  masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara myelesaikan permasalah tersebut dengan menggunakan 

metode fuzzy tsukamoto ? 

2. Bagaimana cara penerapan logika fuzzy tsukamoto dalam membangun sistem 

kenaikan jabatan karyawan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar lebih berfokus dan terarah dalam penulisan proposal skripsi ini, maka 

akan diberikan batasan masalah terhadap Sistem Kenaikan Jabatan Karyawan 

Menggunakan Metode Tsukamoto yang akan dibahas, anatara lain : 

1. Aplikasi ini dapat digunakan oleh PT.Mitrabeton Perkasa Kudus. 

2. Aplikasi ini dibangun untuk digunakan dalam perhitungan kenaikan jabatan 

karyawan pada PT.Mitrabeton Perkasa Kudus.  

3. Aplikasi ini terdapat 4 kriteria, diantaranya : absensi, prestasi, masa kerja, 

index kerja. 

4. Aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh Admin saja. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini diantaranya:  

1. Merancang aplikasi berbasis web untuk melakukan ujicoba kenaikan 

jabatan menggunakan fuzzy tsukamoto.  

2. Menguji keberhasilan progam dengan data karyawan yang ada di 

PT.Mitrabeton Perkasa Kudus.  

3. Menerapkan aplikasi untuk seleksi kenaikan jabatan karyawan di 

PT.Mitrabeton Pekerkasa Kudus.  

4. Untuk menyelesiakan tugas akhir skripsi  

1.5 Manfaat 

Adapun Manfaat yang penulis peroleh dalam penelitian dan penulisan 

skripsi ini diantaranya : 

Bagi Perusahaan 

Manfaat untuk PT.Mitrabeton Perkasa Kudus adalah : 



 

 

a. Dengan adanya aplikasi ini tentu saja akan mempermudah tim penyeleksi 

untuk menentukan kenaikan jabatan karyawan dengan tepat.  

b. Efisiensi waktu, sehingga pekerjaan karyawan dapat tertata dengan baik 

dan rapi.  

Bagi Penulis 

Manfaat yang dapat diperoleh penulis adalah :  

a. Menambah wawasan penulis dalam teknologi informasi khusunya dalam 

membangun sistem informasi berbasis web.  

b. Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama pelaksanaan 

belajar. 

c. Merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer pada jurusan 

teknik informatika fakultas teknik universitas muria kudus.  

 


