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Abstract

Decision support system is an important factor in making a decision.
It becomes something that is important for the progress of a company in
the process of selection of candidates qualified and competent employees,
and conduct performance appraisals of employees long to see the quality
of existing employees within the company. It is this factor that encourages
appropriate strategy through the use of Iterative Dichotomizer Three
(ID3) Algorithms for making a decision support system that can assist
companies in taking a decision. Based the result research has been
concluded that the ID3 algorithm can be applied to decision support system
for employee recruitment and employee performance appraisal.

Keywords : Decission Support System, Iterative Dichotomizer Three
                    (ID3) Algorithm.

1.   Pendahuluan

Melihat semakin pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia bisnis
sekarang, pengambilan suatu keputusan merupakan faktor penting dalam menentukan
keputusan yang harus diambil dalam menghadapi persaingan dunia bisnis. Perusahaan
sebagai organisasi, membutuhkan sistem komputerisasi dalam mengumpulkan,
menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi yang dapat membantu
perusahaan dalam melakukan perencanaan strategi dan pengambilan suatu keputusan
secara efektif. PT. Warna Agung Semarang merupakan perusahaan yang bergerak
dalam bidang bisnis dan pendistribusian cat. Salah satu faktor terpenting pada PT
Warna Agung Semarang yaitu karyawan. Karyawan yang berkualitas akan
menghasilkan kinerja dan prestasi yang baik untuk perusahaan. Human Resources
Department (HRD) perlu melakukan proses seleksi calon karyawan karena
merupakan bagian yang terpenting untuk mendapatkan calon karyawan yang
berkualitas dan berkompeten. Perusahaan harus berhati-hati dalam pengambilan
keputusan saat melakukan selaksi calon karyawan untuk menilai kemampuan dan
psikologis calon karyawan. Dalam proses seleksi calon karyawan, seringkali
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keputusan yang diambil bersifat subjektif. Hal ini terjadi karena tidak ada metode
standar yang sistematis untuk menilai kelayakan calon karyawan. Setelah melakukan
seleksi calon karyawan, perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja terhadap
karyawan lama di setiap bidang. Proses ini dilakukan untuk melihat seberapa layak
kualitas karyawan yang ada di dalam perusahaan tersebut yang kemudian dapat
menjadi pertimbangan pada kenaikan jabatan ataupun kenaikan gaji karyawan. Untuk
memecahkan permasalahan tersebut perlu dibuat suatu sistem pendukung keputusan
yang dapat membantu perusahaan. Dalam membuat sistem ini penulis menggunakan
teori tentang sistem pendukung keputusan sebagai media untuk membantu mengambil
keputusan dalam sistem Human Resources Department. Algoritma yang digunakan
dalam sistem pendukung keputusan ini yaitu ID3 (Iterative Dichotomizer Three).
Metode ID3 dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot dari setiap atribut,
yang dilanjutkan dengan seleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif. Alternatif
yang dimaksud yaitu calon karyawan yang akan diterima berdasarkan kriteria-kriteria
yang ditentukan dan karyawan yang berprestasi atau berkompeten. Dengan metode
ID3 diharapkan penilaian akah lebih akurat karena didasarkan pada nilai kriteria
dan bobot yang sudah ditentukan sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat.

2.  Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya yang berjudul “Penerapan Metode Analytical Hierarchi
Process dalam Penerimaan Karyawan pada PT. Pasir Besi Indonesia”[1]. Dalam
penelitian ini dibahas mengenai pembuatan sebuah sistem pendukung keputusan dalam
menetukan penerimaan karyawan dengan menggunakan metode AHP (Analytical
Hierarchy Process). Pasir Besi Indonesia menggunakan empat kriteria dari faktor
psikologis yang ada yaitu intelektual (IQ) yang mengungkap inteligency, Personality
Test, aptitude dan prestasi. Hasil dari sistem menyatakan inteligency menjadi prioritas
tertinggi kemudian dilanjutkan dengan Personality Test, Aptitude, dan prestasi dalam
penerimaan karyawan. Penelitian lain berjudul “Perancangan Penilaian Kinerja
Karyawan dengan Metode Analytical Hierarchy Process sebagai Acuan dalam
Pemberian Insentif (Studi Kasus di Kajeng Handicraft Industry, Yogyakarta)”[2].
Dalam penelitian ini dibahas mengenai perancangan sistem penilaian kinerja karyawan
menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Penelitian ini
menyatakan bahwa penyelesain masalah yang terjadi dengan menggunakan metode
AHP dan metode penilaian rating scales untuk merancang format penilaian kinerja
karyawan sebagai acuan pemberian insentif bagi prestasi kinerja karyawan. Sistem
yang dibangun untuk penilaian kinerja karyawan tidak menggunakan database
melainkan dengan memasukkan data dan rumus perhitungan di Ms.Excell. penelitian
lain berjudul “Perancangan Klasifikasi Penerimaan Beasiswa Menggunakan Algoritma
ID3 (Iterative Dichotomizer Three) (Studi Kasus: Beasiswa Rutin UKSW Salatiga)”
menerangkan mengenai kelayakan mahasiswa menerima beasiswa menggunakan
algoritma ID3 [3]. Terdapat empat atribut dengan values masing-masing atribut
yaitu atribut latar belakang (baik sekali dan baik), ipk (baik sekali, baik, cukup, dan
kurang), rekomendasi (baik sekali dan baik) dan wawancara (baik, cukup, kurang).
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Atribut ipk menjadi node paling atas (root) yang paling berpengaruh terhadap hasil
keputusan yang kemudian diikuti dengan latar belakang dan wawancara.  Penerapan
algoritma ID3 (Iterative Dichotomizer Three) menghasilkan ketepatan dan
keakuratan dalam menentukan bobot dan nilai atribut dan seleksi alternatif terbaik
dari sejumlah alternatif untuk menentukan mahasiswa yang layak menerima beasiswa.

Penelitian Algoritma ID3 (Iterative Dichotomizer Three) akan digunakan
sebagai perhitungan yang akan menghasilkan pohon keputusan. Data yang diperlukan
dalam penelitian ini akan diambil dari database karyawan, dan data rekrut karyawan
dimana data ini dimasukkan langsung oleh bagian HRD (Human Resources
Department) dan semua proses perhitungan algoritma ID3 (Iterative Dichotomizer
Three) dilakukan oleh sistem.Sistem Pendukung Keputusan/SPK mengacu pada
suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan
keputusan. Untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam, akan diuraikan
beberapa definisi mengenai SPK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, diantaranya
oleh Man dan Watson yang memberikan definisi sebagai berikut, SPK merupakan
suatu sistem yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan
data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi
terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Karakteristik sistem pendukung keputusan
adalah a).Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu pengambil
keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak
terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi
komputerisasi; b).Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan
mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan
data konvensional serta fungsi-fungsi pencari/interogasi informasi; c).Sistem
Pendukung Keputusan, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan/
dioperasikan dengan mudah; d).Sistem Pendukung Keputusan dirancang dengan
menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi [4].
Dengan berbagai karakter khusus tersebut, SPK dapat memberikan berbagai manfaat
dan keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK adalah SPK memperluas
kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data/informasi bagi pemakainya;
SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama berbagai
masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur; SPK dapat menghasilkan solusi
dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan;Walaupun suatu SPK, mungkin
saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan,
namun SPK dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami
persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan [4].
Algoritma Iterative Dichotomizer Three (ID3) adalah suatu metode induksi aturan
yang digunakan untuk menghasilkan konsep atau model dari suatu kumpulan data.
ID3 diperkenalkan pertama kali oleh Quinlan (1979). ID3 dikembangkan atas dasar
sistem pembelajaran konsep (Concept Learning System) dari Hunt etal, tujuan
dari sistem pembelajaran konsep adalah untuk menghasilkan suatu pohon aturan
yang mampu mengklasifikasi suatu objek. [5]. Metode pohon atau yang biasa disebut
dengan Iterative Dichotomizer tiga merupakan sebuah metode yang digunakan
untuk membangkitkan pohon keputusan. Algoritma pada metode ini berbasis pada
Occam’s razor: lebih memilih pohon keputusan yang lebih kecil (teori sederhana)
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dibanding yang lebih besar. Tetapi tidak dapat selalu menghasilkan pohon keputusan
yang paling kecil dan karena itu occam’s razor bersifat heuristik. Secara ringkas,
cara kerja Algoritma ID3 adalah, a.Ambil semua atribut yang tidak terpakai dan
hitung entropinya yang berhubungan dengan test sample; b.Pilih atribut dimana nilai
entropinya minimum; c.Buat simpul yang berisi atribut tersebut. Adapun sample
data yang digunakan oleh ID3 memiliki beberapa syarat, yaitu a.Deskripsi atribut
nilai. Atribut yang sama harus mendeskripsikan tiap contoh dan memiliki jumlah nilai
yang sudah ditentukan; b.Kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Suatu atribut
contoh harus sudah didefinisikan, karena mereka tidak dipelajari oleh ID3;c.Kelas-
kelas yang diskrit. Kelas harus digambarkan dengan jelas. Kelas yang kontinu
dipecah-pecah menjadi kategori-kategori yang relatif, misalnya saja metal
dikategorikan menjadi “hard, quite hard, flexible, soft, quite soft”;d.Jumlah contoh
(example) yang cukup. Karena pembangkitan induktif digunakan, maka dibutuhkan
test case yang cukup untuk membedakan pola yang valid dari peluang suatu kejadian.
Untuk menghitung ID3 maka harus mencari nilai dari entropy dan information
gain-nya dapat dilihat pada Persamaan 1 dan Persamaan 2 [6].

Entropy(S) = – p
a 
log

2 
p

a 
– p

b 
log

2                                                               
 (1)  

Dimana :
S   = ruang (data) sampel yang digunakan untuk training.
Pa  = jumlah yang bersolusi positif (mendukung) pada data sampel untuk kriteria
         tertentu.
Pb = jumlah yang bersolusi negatif (tidak mendukung) pada data sampel untuk
        kriteria tertentu.

Gain(S,A)= Entropy(S) – Σ  Entropy(Sv)                                      (2) 

Dimana :
A = Atribut
v = Menyatakan suatu nilai yang mungkin untuk atribut
|Sv| = Jumlah sampel untuk nilai v
|S| = Jumlah seluruh sampel data
Entropy (Sv)    = Entropy untuk sampel yang memiliki nilai v
Entropy(S) =  0, jika semua sampel pada S berada dalam kelas yang sama.
Entropy(S)  = 1, jika jumlah sampel positif dan jumlah sampel negatif dalam S

adalah sama.
0 < Entropy(S) < 1, jika jumlah sampel positif dan jumlah sampel negatif dalam S

tidak sama.

3.  Metode Perancangan Sistem

Model yang akan digunakan adalah model waterfall. Metode waterfall
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merupakan proses pengembangan rekayasa perangkat lunak, dimana proses
pengembangannya seperti pada Gambar 1 [7].

Gambar 1 Metode Waterfall [7]

Langkah-langkah dari metode waterfall adalah:
1. Analisa kebutuhan system. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dan

mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian di bagian HRD PT Warna
Agung Semarang dengan Bapak Bambang Widodo.

2. Perancangan sistem dan perangkat lunak. Pada tahap ini merupakan perancangan
sistem dan perangkat lunak. Perancangan sistem dibuat dengan menggunakan
diagram-diagram Unified Modeling Language (UML) untuk mendapatkan
gambaran sistem yang akan dikembangkan.

3. Implemantasi dan pengujian unit. Pada tahap ini penulis mulai membuat sistem
dengan bahasa pemrograman dan dilakukan pengujian untuk mencari kesalahan
pemrogramannya. Hasilnya akan dievaluasi kembali, jika masih belum sempurna,
maka dikembalikan ke tahap sebelumnya yaitu tahap perancangan dari tahap
tersebut.

4. Integrasi dan pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan jika tahapan-tahapan
sebelumnya sudah diperbaiki, maka dilanjutkan integrasi dan pengujian sistem.
Pada tahapan ini sistem akan dievaluasi.

5. Operasi dan pemeliharaan.Merupakan tahap penerapan dan pemeliharaan
program dimana menginstal sistem yang sudah selesai dan diuji lingkungan
perusahaan. Dalam melakukan penerapan program ini perlu diberikan pelatihan
kepada pengguna sistem di perusahaan yaitu bagian HRD. Pemeliharaan sistem
yang telah dibangun harus dijaga dan dirawat serta harus dilakukan evaluasi
untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada. Jika di kemudian hari sistem
tersebut masih perlu penyempurnaan, maka hasil evaluasi terakhir akan menjadi
analisa data dan kebutuhan yang baru untuk pengembangan ke depannya.

                                                   Sistem Pendukung Keputusan (Kristiyani, dkk)
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Perancangan sistem adalah penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa
atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang
utuh. Pada tahap ini alat bantu yang digunakan adalah Unified Modeling Language
UML merupakan bahasa yang sifatnya standar untuk menggambarkan suatu proses,
seperti proses bisnis, visualisasi, spesifikasi, konstruksi, dan dokumentasi.

Gambar 2 menunjukkan user dengan hak akses sebagai admin (HRD) dan
pimpinan. Admin harus melakukan login terlebih dulu untuk masuk ke sistem. Setelah
masuk kedalam sistem, admin dapat melakukan rekrutment calon karyawan yang
meliputi tambah data, edit data, hapus data, cari data); penilaian kinerja karyawan,
meliputi tambah data, edit data, hapus data, cari data; melihat data karyawan, meliputi
tambah data, edit data, hapus data, cari data; reset data rekrutment karyawan,
melihat laporan data karyawan, hasil penilaian kinerja maupun laporan rekrutment
calon karyawan (laporan yang diinginkan dapat disimpan dan dicetak), dan mengganti
username dan password jika diperlukan.Sedangkan user dengan hak akses sebagai
pimpinan, sebelum masuk ke sistem, pimpinan harus melakukan login terlebih dahulu.
Pada sistem ini pimpinan hanya dapat melihat data karyawan, meliputi cari data
karyawan dan melihat hasil laporan dalam format PDF (laporan data karyawan,
hasil penilaian karyawan, dan hasil rekrutment karyawan). Laporan dapat disimpan
dan dicetak. Pimpinan juga dapat mengganti username dan password bila diperlukan.
Activity diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi dari suatu aktifitas
dimulai sampai berhenti. Untuk kebutuhan proses dari sistem yang akan dibangun,
terdapat activity diagram untuk admin dan  activity diagram untuk pimpinan.

tam bah  use r

m ana ge dat a ka ryaw an

re kru t karyaw an

pen ila ia n ka rya wa n

m an age  use r

< <e xten d> >

re set d ata  rekrut

h rd
gan ti pa sswo rd

<< exte nd> >

 lap oranp imp in an

lihat/ cetak  la po ra n rekrut
l iha t/ceta k da ta k arya wa n

<< exte nd>>
< < exten d> >

a dd /edit/ delet e d ata  karyaw an

add /ed it/de le te dat a calo n karyaw an

add /ed it /de le te p en ilaia n ka rya wan

lih at/ce tak la poran  pe nila ian

< <e xten d>>

<< include >>

<< includ e>>

< < in clu de>>

Gambar 2 Use Case Diagram HRD dan Pimpinan

Gambar 3 merupakan activity diagram dalam proses rekrutment karyawan.
Calon karyawan  menyerahkan surat lamaran dan persyaratan ke bagian HRD dan
melakukan tes yang di berikan HRD yang meliputi tes wawancara dan tes bakat.
Setelah itu bagian HRD melakukan proses seleksi dan hasil keputusan diserahkan
ke pimpinan sebagai laporan.
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Gambar 3  Activity Diagram Admin Rekrutmen Karyawan

Gambar 4 merupakan activity diagram penilaian kinerja karyawan. bagian
HRD akan menyebar angket mepnilaian ke setiap kepala bagian.Kepala bagian
akan menyebarnya ke staff karyawan lainya untuk mengisi form penilaian kinerja,
kepala bagian juga akan mengisi atau melakukan penilaian terhadap kinerja
baawahannya.Setelah semua form terisi, akan dikumpulkan kembali kepada kepala
bagian dan di serahkan kembali ke bagian HRD untuk proses penilaian kinerja
karyawan.Setelah diketahui hasil kinerjanya, bagian HRD akan melaporkan hasil
penilaian ke pimpinan. Relasi antar tabel dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 4  Activity Diagram Admin Penilaian Kinerja Karyawan

Gambar 5 merupakan relasi antar tabel antara tabel karyawan, tabel jabatan, tabel
pendidikan, tabel user, tabel rekrutment staf, rekrutment sales, rekrutment supir,
penilaian staf, penilaian sales dan penilaian supir.

                                                   Sistem Pendukung Keputusan (Kristiyani, dkk)
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Gambar 5 Relasi Antartabel

 Range penilaian rekrut dan penilaian kinerja karyawan berdasarkan Standard
Operating Procedure (SOP) yang ada pada PT Warna Agung Semarang. Range
penilaian rekrut karyawan (staf, sales, supir) terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Range Penilaian Rekrutment Karyawan
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Range penilaian kinerja karyawan (staf, sales, supir) terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Range Penilaian Kinerja Karyawan

Tabel 3 menunjukkan salah satu perhitungan dengan menggunakan Algoritma ID3
yang dilakukan pada rekrutment staf. Tabel 3 merupakan 20 data sampel rekrutment
staf yang nantinya akan menjadi patokan dalam penentuan aturan dalam rekrutment
staf.

Entropy (S) = - pa log2 pa – pb log2 pb
Entropy S [13+, 7-] = - (13/20) log2 (13/20) – (7/20) log2 (7/20)

= - (log (13/20) / log2 *(13/20)) – (log (7/20) /
                                                   log2 * (7/20))

= 0,4039 + 0,5301
= 0,9340

Perhitungan information gain untuk atribut wawancara
Sbaik [9+, 0-] = - (9/9) log2 (9/9) – (0/9) log2 (0/9)

= - (log (9/9) / log2 *(9/9)) – (log (0/9) /  log2 * (0/9))
= 0 + 0
= 0

Scukup [4+, 4-] =  - (4/8) log2 (4/8) – (4/8) log2 (4/8)
= - (log (4/8) / log2 *(4/8)) – (log (4/8) /  log2 * (4/8))
= 0,5 + 0,5
= 1

Skurang [0+, 3-] = - (0/3) log2 (0/3) – (3/3) log2 (3/3)
= - (log (0/3) / log2 *(0/3)) – (log (3/3) /  log2 * (3/3))
= 0 + 0
= 0
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Tabel 3 Tabel Sampel Data Rekrutment Staf

Karyawan Wawancara 
Tes 

Bakat Pengalaman Pendidikan Hasil 
S1 baik baik kurang d3 ya 
S2 cukup kurang kurang s1 tidak 
S3 baik cukup baik d3 ya 
S4 baik baik baik s1 ya 
S5 cukup cukup kurang d3 tidak 
S6 kurang cukup kurang d3 tidak 
S7 kurang cukup kurang s1 tidak 
S8 baik baik baik d3 ya 
S9 cukup baik kurang d3 ya 

S10 cukup cukup kurang s1 ya 
S11 baik baik baik d3 ya 
S12 baik baik kurang d3 ya 
S13 cukup cukup kurang d3 tidak 
S14 baik baik baik s1 ya 
S15 cukup kurang kurang s1 tidak 
S16 baik cukup baik d3 ya 
S17 kurang cukup kurang s1 tidak 
S18 baik baik baik d3 ya 
S19 cukup baik kurang d3 ya 
S20 cukup cukup kurang s1 ya 

 

Gain (S, wawancara)   = Entropy S – (9/20) Sbaik – (8/20) Scukup – (3/20) Skurang

            = 0,9340 – (9/20) 0 – (8/20) 1 – (3/20) 0
            = 0,9340 – 0 – 0,4 – 0
            = 0,5340

Perhitungan information gain untuk atribut tes bakat
Sbaik [9+, 0-] = - (9/9) log2 (9/9) – (0/9) log2 (0/9)

= - (log (9/9) / log2 *(9/9)) – (log (0/9) /  log2 * (0/9))
= 0 + 0
= 0

Scukup [4+, 5-] = - (4/9) log2 (4/9) – (5/9) log2 (5/9)
= - (log (4/9) / log2 *(4/9)) – (log (5/9) /  log2 * (5/9))
= 0,5199 + 0,4711
= 0,9910

Skurang [0+, 2-] = - (0/2) log2 (0/2) – (2/2) log2 (2/2)
= - (log (0/2) / log2 *(0/2)) – (log (2/2) /  log2 * (2/2))
= 0 + 0
= 0
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Gain (S, tes bakat) = Entropy S – (9/20) Sbaik – (9/20) Scukup – (2/20) Skurang

      = 0,9340 – (9/20) 0 – (9/20) 0,9910 – (2/20)0
      = 0,9340 – 0,4459
      = 0,4881

Perhitungan information gain untuk atribut pengalaman
Sbaik [7+, 0-] = - (7/7) log2 (7/7) – (0/7) log2 (0/7)

= - (log (7/7) / log2 *(7/7)) – (log (0/7) /  log2 * (0/7))
= 0 + 0
= 0

Skurang [6+, 7-] = - (6/13) log2 (6/13) – (7/13) log2 (7/13)
= - (log (6/13) / log2 *(6/13)) – (log (7/13)  /  log2 * (7/13))
= 0,5148 + 0,4808
= 0,9956

Gain (S, pengalaman) = Entropy S – (7/20) Sbaik – (13/20) Skurang

= 0,9340 – (7/20) 0 – (13/20) 0,9956
= 0,9340 – 0,6471
= 0,2869

Perhitungan information gain untuk atribut pendidikan
SS1 [4+, 4-] =  - (4/8) log2 (4/8) – (4/8) log2 (4/8)

= - (log (4/8) / log2 *(4/8)) – (log (4/8) /  log2 * (4/8))
= 0,5 + 0,5
= 1

SD3 [9+, 3-] = - (9/12) log2 (9/12)  – (3/12) log2 (3/12)
= - (log (9/12) / log2 * (9/12)) – (log (3/12) /  log2 * (3/12))

            = 0,3112 + 0,5
            = 0,8112

Gain (S, pengalaman) = Entropy S – (8/20) Sbaik – (12/20) Skurang

= 0,9340 – (8/20) 1 – (12/20) 0,8112
= 0,9340 – 0,4 – 0,4867
= 0,0473

Berdasarkan hasil perhitungan information gain, tampak bahwa atribut wawancara
akan menyediakan prediksi terbaik untuk target atribut hasil. Gambar 6 menjelaskan
bahawa kriteria wawancara menjadi prioritas utama dalam menentukan hasil
keputusan rekrutment staf, dan diketahui jika nilai wawancara kurang maka hasilnya
tidak diterima, jika nilai wawancara baik maka hasilnya diterima dan jika nilai
wawancara cukup maka akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya untuk mencari
kriteria yang akan menjadi penilaian. Tabel 4 menunjukkan data sampel rekrutment
staf dengan kriteria wawancara yang bernilai cukup untuk pencarian atribut
selanjutnya. Data sampel yang akan dipakai yaitu dari data calon karyawan [S2, S5,
S9, S10, S13, S15, S19, S20].
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Gambar 6 Pohon Keputusan Rekrutment Staf Tahap Awal

Tabel 4 Tabel Data Sampel Rekrutment Staf Kriteria Wawancara Value Cukup

Karyawan Wawancara 
Tes 

Bakat Pengalaman Pendidikan Hasil 

S2 cukup kurang kurang s1 tidak 
S5 cukup  cukup kurang d3 tidak 
S9 cukup baik kurang d3 ya 
S10 cukup cukup kurang s1 ya 
S13 cukup cukup kurang d3 tidak 
S15 cukup kurang kurang s1 tidak 
S19 cukup baik kurang d3 ya 
S20 cukup cukup kurang s1 ya 

 

Perhitungan information gain untuk atribut tes bakat
Sbaik [2+, 0-] = - (2/2) log2 (2/2) – (0/2) log2 (0/2)

= - (log (2/2) / log2 *(2/2)) – (log (0/2) /  log2 * (0/2))
= 0 + 0
= 0

Scukup [2+, 2-] = - (2/4) log2 (2/4) – (2/4) log2 (2/4)
= - (log (2/4) / log2 *(2/4)) – (log (2/4) /  log2 * (2/4))

            = 0,5 + 0,5
            = 1

Skurang [0+, 2-]  = - (0/2) log2 (0/2) – (2/2) log2 (2/2)
= - (log (0/2) / log2 *(0/2)) – (log (2/2) /  log2 * (2/2))
= 0 + 0
= 0

Gain (Swawancara, tes bakat) = Entropy Scukup – (2/8) Sbaik – (4/8) Scukup – (2/8)
Skurang
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      = 1 – (2/8) 0 – (4/8) 1 – (2/8) 0
      = 1 – 0,5
      = 0,5

Perhitungan information gain untuk atribut pengalaman
Skurang [4+, 4-]   =  - (4/8) log2 (4/8) – (4/8) log2 (4/8)

  = - (log (4/8) / log2 *(4/8)) – (log (4/8) /  log2 * (4/8))
  = 0,5 + 0,5
  = 1

Gain (Swawancara, pengalaman) = Entropy Scukup – (8/8) Skurang

= 1 – (8/8) 1
= 1 – 1
= 0

Perhitungan information gain untuk atribut pendidikan
SS1 [2+, 2-] = - (2/4) log2 (2/4) – (2/4) log2 (2/4)

= - (log (2/4) / log2 *(2/4)) – (log (2/4) /  log2 * (2/4))
= 0,5 + 0,5
= 1

SD3 [2+, 2-] = - (2/4) log2 (2/4) – (2/4) log2 (2/4)
= - (log (2/4) / log2 *(2/4)) – (log (2/4) /  log2 * (2/4))
= 0,5 + 0,5
= 1

Gain (Swawancara, pendidikan)  = Entropy Scukup – (4/8) SS1 – (4/8) SD3

= 1 – (4/8) 1 – (4/8) 1
= 1 – 0,5 – 0,5
= 0

Berdasarkan hasil perhitungan information gain, tampak bahwa atribut tes
bakat akan menjadi penilaian setelah kriteria wawancara.

Gambar 7 Pohon Keputusan Rekrutment Staf Tahap Kedua
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Gambar 7 menjelaskan bahwa setelah kriteria wawancara menjadi prioritas
utama dalam menentukan hasil keputusan rekrutment staf, dan diketahui jika nilai
wawancara cukup, maka akan melihat dari hasil kriteria tes bakat, dan jika nilai
wawancara cukup dan nilai tes bakat cukup belum diketahui hasilnya maka harus
dilanjutkan langkah yang ketiga. Tabel 5 menunjukkan data sampel rekrutment
staf dengan kriteria wawancara yang bernilai cukup dan tes bakat bernilai cukup
untuk pencarian atribut selanjutnya. Data sampel yang akan dipakai yaitu dari data
calon karyawan [S5, S10, S13, S20].

Tabel 5 Tabel Data Sampel Rekrutment Staf Kriteria Tes Bakat Value Cukup

Karyawan 
Tes 

Bakat Pengalaman Pendidikan Hasil 
S5 cukup kurang d3 tidak 
S10 cukup kurang s1 ya 
S13 cukup kurang d3 tidak 
S20 cukup kurang s1 ya 

 

Perhitungan information gain untuk atribut pengalaman
Skurang [2+, 2-] = - (2/4) log2 (2/4) – (2/4) log2 (2/4)

= - (log (2/4) / log2 *(2/4)) – (log (2/4) /  log2 * (2/4))
= 0,5 + 0,5
= 1

Gain (Stesbakat, pengalaman) = Entropy Scukup – (4/4) Skurang

      = 1 – (4/4) 1
      = 1 – 1
      = 0

Perhitungan information gain untuk atribut pendidikan
SS1 [2+, 0-] = - (2/2) log2 (2/2) – (0/2) log2 (0/2)

= - (log (2/2) / log2 *(2/2)) – (log (0/2) /  log2 * (0/2))
= 0 + 0
= 0

Skurang [0+, 2-] = - (0/2) log2 (0/2) – (2/2) log2 (2/2)
= - (log (0/2) / log2 *(0/2)) – (log (2/2) /  log2 * (2/2))
= 0 + 0
= 0

Gain (Stesbakat, pendidikan) = Entropy Scukup – (2/4) SS1 – (2/4) SD3

     = 1 – (2/4) 0 – (2/4) 0
     = 1

Berdasarkan hasil perhitungan information gain, tampak bahwa atribut pendidikan
akan menjadi penilaian setelah kriteria tes bakat. Gambar 8 merupakan hasil pohon
keputusan dari data sampel rekrutment staf. Dari pohon keputusan terlihat kriteria
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wawancara yang menjadi prioritas utama, disusul dengan tes bakat dan pendidikan.
Maka dapat dibuat aturan sebagai berikut
If wawancara = baik THEN hasil = ya
If wawancara = kurang THEN hasil = tidak
If wawancara = cukup AND tes bakat = baik THEN hasil = ya
If wawancara = cukup AND tes bakat = kurang THEN hasil = tidak
If wawancara = cukup AND tes bakat = cukup AND pendidikan = D3 THEN
hasil = tidak
If wawancara = cukup AND tes bakat = cukup AND pendidikan = S1 THEN
hasil = ya

Gambar 8 Pohon Keputusan Rekrutment Staf Tahap Ketiga

4.   Hasil Implementasi Sistem dan Pembahasan

Analisa dilakukan dengan data asli yang diperoleh dari hasil wawancara HRD
PT Warna Agung Semarang. Pembahasan dilakukan dengan mengambil masing-
masing 20 sampel data dari rekrutment staf, rekrutment  sales, rekrutment supir,
penilaian staf, penilaian sales, dan penilaian supir.

Gambar 9 Form Kinerja Staf
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Hal yang dilakukan pada proses rekrutment  dan penilaian kinerja karyawan
adalah meng-input-kan data karyawan, data kriteria rekrutment , dan data kriteria
masing- masing kriteria penilaian kinerja. Gambar 9 merupakan form kinerja staf,
user dengan hak akses HRD dapat melakukan penilaian kinerja staf. Penilaian kinerja
dilakukan dengan meng-input-kan data yang diperlukan yaitu jumlah absensi, masa
kerja, hasil kerja, dan sikap.

Gambar 10 Form Kinerja Sales

Gambar 10 merupakan form kinerja sales, admin dapat melakukan penilaian
kinerja sales dengan meng-input-kan data yang diperlukan yaitu absensi, masa
kerja, hasil kerja (hasil penjualan barang), dan sikap.

Gambar 11 merupakan form kinerja supir, admin dapat melakukan penilaian
kinerja supir dengan meng-input-kan data yang diperlukan yaitu absensi, masa kerja,
dan sikap.

Gambar 11 Form Kinerja Supir

Gambar 12 merupakan form rekrutment staf, admin dapat melakukan penilaian
rekrutment  staf dengan meng-input-kan data nama calon karyawan, tanggal lahir,
jabatan yang dipilih, pendidikan, nilai wawancara, nilai tes bakat, dan pengalaman
kerja.
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Gambar 12 Form Rekrument Staf

Gambar 13 merupakan form rekrutment  sales, admin dapat melakukan penilaian
rekrutment sales dengan meng-input-kan data nama calon karyawan, tanggal lahir,
jabatan yang dipilih, pendidikan, nilai wawancara, nilai tes bakat, SIM C, dan
pengalaman kerja.

Gambar 13 Form Rekrument Sales

Gambar 14 merupakan form rekrutment supir, admin dapat melakukan
penilaian rekrutment supir dengan menginputkan data nama calon karyawan, tanggal
lahir, jabatan yang dipilih, pendidikan, nilai wawancara, SIM A, dan pengalaman
kerja.

Gambar 14 Form Rekrument Supir

                                                   Sistem Pendukung Keputusan (Kristiyani, dkk)



Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 8. No.1, Februari 2011 : 1 - 100

18

Untuk melakukan penilaian kinerja menggunakan function decission dalam
melakukan proses penilaian kinerja dan rekrutment. Function decission akan
melakukan pengecekan terhadap data yang di-input-kan pada form kinerja staf
berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. Kode program untuk function decission
ditunjukkan pada Kode Program 1.

Kode Program 1 Perintah Function Decission

1 public void decission() throws Exception{
2 if(Public.isHuruf(txtAbsensi.getText()) |
   Public.isHuruf(txtKerja.getText()))
3 JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, “Gunakan Angka
   Pada

Absensi dan Masa Kerja!!”);
4 else{
5 if(Integer.parseInt(txtSikap.getText()) <=1 )sikap =

“Baik”;
6 else if(Integer.parseInt(txtSikap.getText()) >=3 )sikap

=”Buruk”;
7 else sikap = “Sedang”;
8 ID3.nilai1 = sikap;
9 if(Integer.parseInt(txtAbsensi.getText())<=5)

ID3.nilai2 =”Baik”;
10 else if(Integer.parseInt(txtAbsensi.getText())>=8)

ID3.nilai2= “Kurang”;
11 else ID3.nilai2 = “Sedang”;
12 if(h1.isSelected()) hasil = “Tepat”;
13 else  hasil = “Kurang”;
14 ID3.nilai3 = hasil;
15 ID3 id = new ID3();
16 int status = id.readData(“.\\data\\penilaian

staff.txt”);
17 if  (status <= 0) return;
18 id.createDecisionTree();
19 txtNilai.setText(ID3.hasil);}}

Kode Program 1 merupakan perintah function decission pada penilaian staf.
Function ini digunakan untuk memanggil parameter yang ada pada class ID3.
Perintah pada baris lima, enam, sembilan, dan sepuluh merupakan perintah untuk
mengubah masukan dari angka ke tipe data string. Perintah baris delapan, 11, dan
baris 14 merupakan perintah untuk memanggil parameter dan value-nya dari class
ID3. Perintah yang dituliskan pada baris 16 merupakan perintah untuk membaca
data sampel yang telah dibuat dengan format file .txt. Function decission yang
digunakan pada rekrut (staf, sales, dan supir) dan penilaian kinerja (staf, sales, dan
supir) hampir sama seperti yang ditunjukkan pada Kode Program 1, hanya berbeda
parameter dan value yang dipanggil dan file .txt yang dibaca. Setelah melakukan
pengecekan terhadap data sampel maka proses perhitungan entropy akan dilakukan
berdasarkan masukan yang ada, maka digunakan function calculateEntropy untuk
menghitung tiap entropy.
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Kode Program 2 Perintah calculateEntropy

1 public double calculateEntropy(Vector data) {
2 int numdata = data.size();
3 if (numdata == 0) return 0;
4 int attribute = numAttributes-1;
5 int numvalues = domains[attribute].size();
6 double sum = 0;
7 for (int i=0; i< numvalues; i++) {
8 int count=0;
9 for (int j=0; j< numdata; j++) {
10 DataPoint point = (DataPoint)data.elementAt(j);
11 if (point.attributes[attribute] == i) count++; }
12 double probability = 1.*count/numdata;
13 if (count > 0) sum += -
   probability*Math.log(probability); }
14 return sum; }

Dari Kode Program 2 dijelaskan bahwa untuk menghitung entropy dari data
sampel dibaca secara vektor. Numdata merupakan jumlah data yanga da pada
setiap data sampel. Nilai gain tidak boleh lebih dari satu ataupun kurang dari nol.
Perhitungan logaritma berdasarkan rumus entropy yang ada ditunjukkan pada baris
13. Setelah dihitung maka akan dihasilkan pohon keputusan yang menghasilkan
aturan-aturan dari data sampel yang ada, maka akan ditampilkan pada console dan
field hasil pada form-form penilaian dan rekrutment. Perintah untuk menampilkan
hasil ditunjukkan pada Kode Program 3.

Kode Program 3 Perintah creatDecisionTree

1 public void createDecisionTree() {
2 decomposeNode(root);
3 printTree(root, “”);
4 }

Kode program 3 merupakan kode program untuk mencetak pohon keputusan
dan aturan-aturan yang dihasilkan perhitungan entropy dan gain. Hasil keputusan
inilah yang akan ditampilkan pada form-form penilaian dan rekrut pada field hasil.
Pengujian sistem dilakukan oleh pihak HRD PT Warna Agung Semarang. Pada
sistem yang dibuat terdapat dua user yaitu HRD dan pimpinan. Hanya user sebagai
HRD yang dapat menambah, mengubah, dan menghapus data rekrut dan penilaian
kinerja karyawan. Sedangkan user sebagai pimpinan hanya dapat melihat data
karyawan, rekrutment , dan penilaian kinerja karyawan.

5.   Simpulan

Berdasarkan hasil pembuatan sistem pendukung keputusan HRD PT Warna
Agung Semarang maka dapat diambil kesimpulan bahwa Algoritma ID3 dapat
diterapkan pada sistem pendukung keputusan untuk rekrutment  karyawan dan
penilaian kinerja karyawan. Sistem yang dibangun dapat digunakan oleh bagian HRD
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dalam menetukan calon karyawan yang diterima dan penilaian kinerja karyawan.
Uji coba yang dilakukan dengan memasukkan data asli ke sistem. Terdapat data
asli yang diuji coba tidak sesuai dengan hasil pada sistem sebesar 10%. Kombinasi
dalam penentuan keputusan menjadi salah satu faktor dalam ketidaksesuaian hasil
pada data asli dengan hasil pada sistem. Hasil dari rekrutment  karyawan adalah
untuk rekrutment  staf diprioritaskan pada nilai wawancara dilanjutkan nilai tes
bakat, dan pendidikan. Rekrutment  sales diprioritaskan pada kriteria SIM C yang
dilanjutkan dengan  tes bakat, wawancara, dan pendidikan. Sedangkan untuk hasil
rekrutment supir diprioritaskan pada kriteria SIM A dilanjutkan dengan pendidikan,
dan pengalaman. Hasil dari penilaian kinerja karyawan untuk kinerja staf
diprioritaskan pada kriteria sikap dilanjutkan dengan absensi, dan hasil kerja. Penilaian
kinerja pada sales diprioritaskan pada hasil kerja dilanjutkan dengan sikap, dan
absensi. Sedangkan untuk penilaian kinerja supir diprioritaskan pada kriteria sikap
dan dilanjutkan dengan absensi. Sistem yang dibangun belum dapat dikatakan
sempurna. Oleh sebab itu, masih diperlukan penyempurnaan sistem. Saran yang
dapat diberikan untuk penyempurnaan sistem adalah penambahan penilaian
rekrutment atau penilaian kinerja untuk jabatan karyawan harian dan satpam,
sehingga sistem HRD menjadi lebih optimal dan efisien dalam melakukan kinerjanya.
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