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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam sebuah sistem operasi perusahaan, potensi Sumber Daya 

Manusia memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu 

modal untuk mencapai terlaksananya tujuan perusahaan. Untuk menjadi 

perusahaan yang sukses tidak bisa hanya berfokus pada keunggulan 

teknologi saja, tetapi juga perlu memperhatikan aspek manusia sebagai 

pelaku utama. Menurut Nawawi (2006:40) dikutip dari Sitohang (2009), 

sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi 

sebagai modal non-material atau non-finansial di dalam organisasi bisnis, 

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non 

fisik dalam mewujudkan eksistensi perusahaan.Cusway (2002) dalam 

Yuniar et al. (2011) mengemukakan bahwa organisasi yang memiliki 

sumber daya manusia yang baik akan menjadikan organisasi mempunyai 

kekuatan untuk menghadapi persaingan. Oleh karena itu, perusahaan perlu 

mendapatkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan terampil 

sehingga lebih mudah mencapai tujuan. 

Untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia sesuai kriteria yang 

diinginkan, perusahaan harus sangat memperhatikan proses pengadaan 
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terutama dalam hal seleksi. Menurut Mondy (2008) dalam Nanda et al. 

(2017), seleksi adalah proses menarik orang-orang pada waktu yang tepat, 

dalam jumlah yang cukup, dan dengan persyaratan yang layak, untuk 

mengisi lowongan dalam organisasi. Proses seleksi karyawan yang tidak 

didesain dengan baik dapat memunculkan adanya sifat subyektif, sehingga 

dimungkinkan terjadinya pengambilan keputusan yang kurang tepat. 

Subyektifitas tersebut perlu diminimalisir agar dapat terpilih kandidat 

SDM berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Terdapat banyak sekali metode yang dapat diterapkan untuk melakukan 

proses seleksi yang biasanya disesuaikan dengan tujuan perusahaan, 

paham yang dianut, dan sistem budaya perusahaan. Beberapa diantaranya, 

tergolong didalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yang mampu 

membantu memecahkan berbagai persoalan terkait Sumber Daya Manusia 

(SDM).SPK adalah alat bantu yang menyediakan informasi, membimbing, 

dan mengarahkan pengguna informasi agar dapat mengambil keputusan 

dengan lebih baik. Beberapa contohnya seperti metode Analytic Hierarchy 

Process (AHP), metode Simple Additive Weight (SAW), metode Weighted 

ProductModel (WPM), dan masih banyak lagi.Setiap metode atau alat 

(tools) yang digunakan untuk Sistem Pendukung Keputusan (SPK) ini 

tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, terutama 

sebagai alat bantu dalam memecahkan persoalan terkait Sumber Daya 

Manusia (SDM).  
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Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah metode SPK yang 

menguraikan masalah multi faktor menjadi struktur berhirarki dan 

melakukan penyelesaian bertahap menggunakan perhitungan matriks. 

AHP ini bersifat lebih globaldan paling umum digunakan sehingga sudah 

sangat dikenal dalam membantu menyelesaikan persoalan terkait SDM, 

seperti untukpemberian kompensasi dan benefit misalnya. Selain karena 

tidak secara spesifik cocok untuk mendukung keputusan proses seleksi, 

metode AHP juga lebih membutuhkan waktu dalam penghitungannya 

karena menggunakan matriks dan lebih sukar dilakukan secara manual. 

Sedangkan untuk metode Simple Additive Weight (SAW) atau yang  lebih 

dikenal dengan metode penjumlahan terbobot, dan metode Weighted 

Product Model (WPM) merupakan dua metode yang sangat mirip atau  

serupa. Keduanya menggunakan pembobotantertimbang dan normalisasi 

nilai menggunakan atribut (cost dan benefit) dalam perhitungannya. Kedua 

metode ini sangat sesuai untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan 

pembandingan alternatif satu dan yang lainnya tanpa ditetapkannya 

standar. Namun dikemukakan dalam kesimpulan jurnal penelitian Sismoro 

dan Hartatik(2013)mengenai penggunaan keduannya,  disebutkan bahwa 

nilai yang diberikan oleh metode WPM lebih baik dibandingkan nilai yang 

diberikan oleh metode SAW karena memiliki nilai standar deviasi relatif 

lebih besar.Jadi secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa metode 

Weighted ProductModel (WPM) merupakan SPK yang lebih tepat untuk 

digunakan dalam persoalan terkait proses seleksi. 
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Weighted Product Model atau WPM adalah salah satu metode SPK 

yang menunjang meminimalisir subyektifitas serta sering digunakan dalam 

proses seleksi baik untuk karyawan baru, maupun pengangkatan karyawan 

tetap. Dalam penerapannya, metode ini melalui proses yang secara 

sistematis dilakukan pembobotan kriteria seleksi.Metode Weighted 

Product Model (WPM) awalnya digunakan untuk membantu mengambil 

keputusan dalam mempertimbangkan beberapa alternatif pilihan 

contohnya dalam spesifikasi produk. Namun metode ini juga dapat 

menjadi referensi yang baik untuk mencocokan kriteria-kriteria SDM yang 

akan dibutuhkan perusahaan dalam proses seleksi. Kelebihan daripada 

metode Weighted Product ini karena lebih spesifik langsung kepada bobot-

bobot nilai di setiap kriteriannya dan mudah untuk dilakukan perangkingan 

(Sari, 2017). Peneliti memilih menggunakan metode WPM dibandingkan 

metode yang lain karena metode ini praktis dan sederhana dalam 

menyatakan pembandingan alternatif. 

Weighted Product Model (WPM) adalah salah satu metode 

penyelesaian yang ditawarkan guna menyelesaikan masalah Multi 

Attribute Decision Making (MADM). Hatta et al. (2016)menjelaskan 

bahwa metode Weighted Product(WP) menggunakan perkalian untuk 

menghubungkan rating atribut, dimana rating setiap atribut harus 

dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan.Metode ini 

tentunya juga memiliki beberapa asumsi didalam penerapannya, antara 

lain seperti pada kesimpulan jurnal penelitian oleh Lestari (2013)bahwa 
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kelemahan metode WPM yaitu tidak adanya batasan nilai minimal untuk 

tiap kriteria, sehingga apabila alternatif / kandidat hanya satu orang tidak 

dapat ditentukan lulus tidaknya. Asumsi lainnya yaitu didalam penetapan 

bobot kriteria, nilai masing-masing bobot harus lebih besar daripada nol. 

Apabila kedua kondisi tersebut dapat dipenuhi, maka metode WPM 

sebagai Sistem Pendukung Keputusan dapat diterapkan dengan baik. 

CV. Mitra Moulding Sentosa adalah sebuah perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang produksi cetakan (moulding) dan telah berdiri 

kurang lebih 18 tahun lamanya. Hasil cetakan yang diproduksi oleh CV. 

Mitra Moulding Sentosa antara lain meliputi : komponen plastik mekanik 

untuk kendaraan, komponen elektronik, komponen untuk konektor presisi 

audio, dll. CV. Mitra Moulding Sentosa berada di kawasan industri Candi 

Semarang, tepatnya di Jl. Gatot Subroto blok V No. 25 Semarang, dan 

sekarang ini telah memiliki karyawan produksi yang berjumlah 52 orang 

serta terus bertambah seiring bertambahnya kapasitas produksi. Pada 

kenyataanya, meskipun CV. Mitra Moulding Sentosa sudah memiliki 

divisi Human Resource (HR), tetapi dalam pengangkatan karyawan tetap 

belum terdapat metode yang jelas dan mampu meminimalisir subyektifitas 

yang ada. Proses seleksi yang tepat akan sangat membantu divisi HR di 

CV. Mitra Moulding Sentosa dalam menentukan karyawan tetap yang 

terbaik melalui seleksi karyawan kontrak sesuai kriteria yang dibutuhkan. 

CV. Mitra Moulding Sentosa sendiri dalam melakukan proses seleksi 

pengangkatan karyawan tetap setiap periode, selalu memiliki kandidat 
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lebih dari satu orang sehingga sangat sesuai dengan asumsi atau syarat 

dasar dalam penggunaan metode WPM. Pengambilan keputusan setelah 

membandingkan kompetensi antar calon karyawan tetap pada CV.Mitra  

Moulding Sentosa akan sangat sesuai dengan menggunakan karakteristik 

metode WPM. Dalam hal ini penulis merekomendasikan metode WPM 

(Weighted Product Model) untuk membantu pengambilan keputusan 

proses seleksi calon karyawan tetap pada CV. Mitra Moulding Sentosa. 

Perancangan proses seleksi ini juga merupakan replikasi dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang serupa dan peneliti gunakan sebagai acuan, 

dimana telah terbukti bahwa metode WPM cocok digunakan untuk 

pendukung keputusan proses seleksi karyawan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membantu 

merekomendasikan penerapan atau mendesainkan seleksi calon karyawan 

tetap menggunakan metode WPM pada CV. Mitra Moulding Sentosa yang 

dapat mempermudah pengambilan keputusan. Oleh karena itu judul yang 

diambil yaitu “Sistem Pendukung Keputusan Metode Weighted Product 

Model Untuk Seleksi Karyawan Tetap Pada CV. Mitra Moulding Sentosa 

Semarang.” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Pada CV. Mitra Moulding Sentosa Semarang sudah terdapat metode 

seleksi karyawan tetap sendiri, namun peneliti ingin memberikan alternatif 

metode seleksi baru untuk diterapkan di perusahaan. Oleh karena itu 

pertanyaan penelitian yang diangkat adalah: 

Bagaimana usulan sistem pendukung keputusan metode Weighted 

Product Model sebagai alternatif seleksi karyawan tetap di CV. Mitra 

Moulding Sentosa Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengusulkan sistem pendukung keputusan metode Weighted 

Product Model sebagai alternatif seleksi karyawan tetap di CV. Mitra 

Moulding Sentosa Semarang 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat melalui penelitian ini dibagi menjadi dua bagian 

utama oleh penulis sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan 

terutama bagi pemilik maupun bidang personalia CV. Mitra Moulding 

Sentosadalam menentukan keputusan terkait seleksi pengangkatan 

karyawan tetap yang akan dipilih dan untuk diterapkan kedepannya. 



8 
Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

 

2. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengalaman 

bagi peneliti untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan, dan belajar sebagai praktisi dalam menganalisis masalah lalu 

mampu menemukan solusi dan mengambil keputusan yang tepat. Peneliti 

juga mendapat kesempatan untuk mendalami metode-metode seleksi 

karyawan yang baik, khususnya Weighted Product Model (WPM) secara 

teori maupun praktek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


