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Abstract. Best employees are employees who display behavior that is in line
with the vision, mission, goals and values of the company PT. Indofood
considers employees who work at his company is a cog very important for the
survival of the company. Selection of the best employees periodic intended that
employees always drive the spirit in him to continue to improve its performance
in the company from year to year. In the process of selecting the best
employees managers often find it difficult to choose the best employees in the
decision making process must be based on criteria established by the company
ranging from discipline, loyalty, absenteeism and performance. To be able to
process data more objective assessment that it is necessary to build a decision
support system that can determine who is entitled to an award as the best
employee. In this study, the calculation process using fuzzy Tsukamoto and
development of systems using the Waterfall (Waterfall). Development of a
decision support system is expected to determine who is entitled to an award as
the best employee. While eliminating manual calculation and will be made in a
computerized system.
Keywords: Fuzzy Tsukamoto, DSS, Employee Selection Example.

1 Pendahuluan
Teknologi informasi (TI) telah berkembang untuk diberdayakan oleh berbagai pihak.
Hal ini karena TI dapat berkolaborasi dengan banyak bidang [1]yang ada. Salah satu
aplikasi TI yang sering digunakan adalah sistem penunjang keputusan (SPK). SPK
atau Computer Based Decision Support System (DSS) [2] merupakan salah satu
bagian dari sistem informasi yang berguna untuk meningkatkan efektifitas
pengambilan keputusan [3]. SPK merupakan sistem informasi interaktif yang
menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasi data [4]. SPK telah banyak
diterapkan untuk memudahkan pengambilan keputusan baik untuk jangka pendek,
menengah, ataupun panjang [5]. Dalam penelitian ini penulis akan
mengimplementasikannya di bidang pemilihan karyawan terbaik.
Karyawan terbaik adalah karyawan yang menampilkan perilaku yang sejalan
dengan visi, misi, tujuan dan nilai-nilai perusahaan dan hal-hal tertentu yang telah
ditetapkan perusahaan yang bersangkutan. Karyawan yang memiliki kriteria yang
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telah ditetapkan akan menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik, secara
periodik. Selain itu, penghargaan bagi karyawan ini dimaksudkan pula untuk
mendoronpegawai yang terpilih supaya tetap berprestasi dan sekaligus memacu
prestasi pegawai lain.
Pada PT Indofood, manager sering merasa sulit dalam menentukan karyawan
terbaik, karena dalam proses pengambilan keputusan harus berdasarkan kriteriakriteria yang telah ditetapkan perusahaan mulai dari disiplin, loyalitas, absensi, dan
kinerja. Untuk dapat mengolah data-data penilaian yang lebih objektif maka perlu
dibangun sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan siapa yang berhak
mendapat penghargaan sebagai karyawan terbaik, sekaligus menghilangkan
perhitungan secara manual dan akan dibuat sistem secara komputerisasi.

2 Metode Penelitian
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah berdasarkan Fuzzy Inferensi
Systems (FIS). Sistem inferensi fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi yang
didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy yang berbentuk IF-THEN, dan
penalaran fuzzy [6].
Dalam inferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan sebagai berikut : 1)
Fuzzyfikasi, yaitu Proses untuk mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas
menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan dalam
basis pengetahuan fuzzy, 2) Pembentukan basis pengetahuan Fuzzy (Rule dalam
bentuk IF…THEN), yaitu secara umum bentuk model fuzzy Tsukamoto adalah IF (X
IS A) and (Y IS B) and (Z IS C), dimana A, B, dan C adalah himpunan fuzzy, 3)
Mesin Inferensi, yaitu proses dengan menggunakan fungsi implikasi MIN untuk
mendapatkan nilai α-predikat tiap-tiap rule (α1, α2, α3,… αn). Kemudian masingmasing nilai α-predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi
secara tegas (crisp) masing-masing rule (z1, z2, z3, …zn)., dan 4) Defuzzyfikasi,
dengan menggunakan rata-rata (Weight Average) dengan rumus :

𝑧=

𝑎1 𝑧1 + 𝑎2 𝑧2 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑧𝑛
𝑎1 + 𝑎2 + ⋯ + 𝑎𝑛

(1)

3 Hasil dan Pembahasan
Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi sistem pendukung keputusan yang telah
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP (HyperText Preprocessor), mysql
sebagai databasenya dan xampp sebagai web server local. Aplikasi Sistem Pendukung
Keputusan ini berisi sekitar. Hasil ini merupakan identifikasi dan desain yang telah
dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk menguji serta menjalankan aplikasi sistem
pendukung keputusan ini, penulis langsung mencoba menjalankan aplikasi ini melalui
web server local (xampp) pada browser mozila firefox dan hasilnya berjalan baik.
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3.1 Halaman Daftar Karyawan
Halaman daftar nama karyawan pada aplikasi sistem pendukung keputusan ini
berfugsi untuk menampilkan daftar nama-nama karyawan yang telah diinputkan
(gambar 1).

Gambar 1. Halaman Daftar Karyawan
3.2 Halaman Input Nilai Karyawan
Halaman input nilai karyawan merupakan halaman sub menu dari menu karyawan
yang berfungsi untuk menginputkan nilai dari setiap karyawan yang nanti akan
ditampilkan di dalam sistem (gambar 2).

Gambar 2. Halaman Input Nilai Karyawan
3.3 Halaman Proses
Halaman proses pada aplikasi sisitem pendukung keputusan ini berisi tentang proses
perhitungan fuzzy tsukamoto (gambar 3).
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Gambar 3. Halaman Proses

4 Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu aplikasi sistem pendukung
keputusan ini dibuat sebagai alat bantu pengambilan keputusan pemilihan calon
karyawan terbaik berdasarkan pada kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan pada
perusahaan dengan menggunakan perhitungan dari metode tsukamoto.
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