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Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2009 meningkat 
sebesar 4,5 persen terhadap tahun 2008, terjadi pada semua sektor ekonomi, 
dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 15,5 
persen (Badan Pusat Statistik, 2010). Pertumbuhan transportasi udara di Indonesia 
mengakibatkan frekuensi maupun jalur penerbangan dalam dan luar negeri 
bertambah yang akan berdampak pada penambahan jumlah pesawat terbang yang 
dioperasikan untuk melayani jalur-jalur tersebut. Hal ini didukung pada peran 
transportasi udara dalam pelayanan perdagangan dan kebutuhan perjalanan dari 
jutaan orang yang terbang setiap hari (Yilmaz, 2008). Seiring dengan semakin 
bertambahnya jumlah pesawat terbang yang dioperasikan dan semakin tua umur 
pesawat terbang tersebut maka semakin meningkat pula kebutuhan akan jasa 
perawatan pesawat.  

Keberadaan perusahaan perawatan pesawat terbang dalam negeri saat ini 
belum dapat menampung pengoperasian penerbangan dalam negeri. Sebagai 
contoh, masih banyaknya pesawat dan komponennya yang dikirim keluar negeri 
untuk perawatannya. Penyebabnya adalah selain kapabilitas bengkel dalam negeri 
yang kurang dan belum dikenalnya bengkel tersebut, juga disebabkan oleh 
kurangnya motivasi para operator untuk memakai fasilitas perawatan pesawat 
terbang dalam negeri. Peningkatan pertumbuhan industri penerbangan di Tanah 
Air yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan tenaga ahli di bidang perawatan 
pesawat berdampak pada industri perawatan pesawat mengalami krisis  
sumberdaya manusia (SDM). 

Salah satu perusahaan dalam industri perawatan pesawat adalah 
PT.Garuda Maintenance Facility (GMF) AeroAsia milik Garuda Indonesia. Bisnis 
utama GMF bergerak pada penyediaan jasa perawatan dan perbaikan pesawat 
terbang yang mencakup rangka pesawat, mesin, komponen dan jasa pendukung 
lainnya, serta modifikasi pesawat terbang. Selain itu, GMF juga menjalankan 
diversifikasi usaha ke bidang industrial gas turbine engine, industrial generator 
repair dan overhaul. Besarnya potensi pasar tersebut hendaknya harus bisa direbut 
oleh Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) Indonesia, jika MRO Indonesia 
dikembangkan dengan baik maka pasar domestik akan bisa diraih. Besarnya pasar 
domestik ini tidak terlepas dari pertumbuhan industri penerbangan di Indonesia 
terutama yang ditopang oleh mayoritas maskapai penerbangan seperti Garuda 
Indonesia, Mandala Air lines, Lion Air, Sriwijaya Air dan Indonesia Air Asia.  

Tenaga ahli yang berkualitas akan membantu kemajuan perusahaan dan 
meningkatkan kepercayaan dari para operator untuk memakai fasilitas perawatan 
pesawat terbang dalam negeri sehingga tercapai visi dan misi perusahaan. 
Masalah manajemen yang harus diselesaikan adalah menjamin bahwa selalu 
tersedia insinyur yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai tersedia di bandara 
untuk melaksanakan layanan yang dibutuhkan (Cheung et al., 2005). Untuk 



mendapatkan tenaga ahli yang berkualitas bukanlah hal yang mudah, diperlukan 
perekrutan dan seleksi yang baik dan benar karena penambahan karyawan baru 
merupakan investasi perusahaan yang harus diberdayakan dan tidak menjadi 
beban bagi perusahaan di masa yang akan datang. Perekrutan dan seleksi 
merupakan  cerminan bagi masyarakat sekitar, khususnya pencari kerja 
melakukan penilaian terhadap perusahaan itu. Karyawan dapat dicari melalui 
prosedur seleksi yang dirancang pada semua bidang sehingga didapatkan potensi 
yang terbaik (Polychroniou dan Giannikos, 2009). 

Proses perekrutan dan seleksi yang dilakukan oleh GMF menggunakan 
beberapa kriteria dengan beberapa tes. Data dan penilaian hasil tes yang masih 
dilakukan secara manual dari masing- masing calon karyawan tersebut biasanya 
dihimpun dalam bentuk tabel pada sebuah kertas atau aplikasi komputer. Penilaian 
secara manual ini terkadang masih bersifat subyektif atau tidak sesuai dengan 
kenyataan sehingga perlu adanya sebuah sistem terkomputerisasi untuk membantu 
manajer SDM dalam menentukan calon karyawan yang layak diterima sesuai 
kebutuhan perusahaan. Untuk mengatasi permasalahan penilaian yang bersifat 
subyektif maka dikembangkan rumusan masalah yaitu bagaimana proses 
perekrutan dan seleksi karyawan baru dapat dilakukan dengan obyektif, cepat dan 
sistematik dengan memanfaatkan data dan informasi yang relevan dan kritis 
dalam proses tersebut. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) 
membangun rancangan konseptual  sistem pendukung keputusan untuk perekrutan 
dan seleksi karyawan di PT. GMF AeroAsia; dan (2) membuat prototipe sistem 
yang dirancang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 
memberikan alternatif sistem untuk memperbaiki PT. GMF AeroAsia dalam 
perekrutan karyawan yang berdasar pada kondisi yang sedang terjadi. Selain itu 
membuat model logik dan prototipe untuk implementasi secara penuh di PT. GMF 
AeroAsia di masa mendatang. Penelitian ini membahas prosedur dan klasifikasi 
tentang calon karyawan baru (Non Manajer) PT. GMF AeroAsia yang merujuk 
pada aturan proses bisnis yang berlaku pada saat riset dilakukan khususnya pada 
tahap seleksi administrasi. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan studi 
kasus. Penelitian ini membahas tentang proses perekrutan dan seleksi karyawan 
baru di PT. GMF AeroAsia serta cara perusahaan melakukan proses tersebut. 
Metode deskriptif melalui pendekatan studi kasus. Proses penilaian kriteria 
menggunakan Teknik Perbandingan Berpasangan dan Teknik Perbandingan 
Indeks Kinerja(CPI). Metode yang digunakan untuk membangun sistem 
penerimaan karyawan baru di GMF adalah metode siklus hidup pengembangan 
sistem (SDLC) dan metode prototipe. Metode SDLC yang digunakan meliputi 
investigasi sistem, analisis dan desain sistem. Untuk menggambarkan logika 
sistem pendukung keputusan dengan data flow diagram (DFD) dan entity 
relationship diagram (ERD). 

Proses seleksi di PT. GMF AeroAsia terdiri atas seleksi administrasi, 
psikotes, wawancara dan tes kesehatan. Pada tes tertulis psikotes dan wawancara 
psikotes, penilaian yang dilakukan dibagi atas empat yaitu: disarankan, masih 
disarankan, dipertimbangkan, dan tidak disarankan. Tahap Wawancara user 
langsung dilakukan oleh tim perekrutan yang terdiri dari bagian Quality 
Insurance, User (Calon Pengguna) dan bagian HRM (Personalia). Hal yang ingin 



diketahui pada tahap ini seperti kemampuan dalam bekerja, kemampuan 
berbahasa asing (inggris), sistematika dalam menjawab dan pengetahuan 
akademis. Penilaian yang diambil terbagi atas tiga, yaitu : memenuhi syarat, 
dipertimbangkan, dan tidak memenuhi syarat. Hasil penilaian pada tahap 
kesehatan berupa nilai yang menggambarkan kondisi kesehatan pelamar yaitu FIT 
dan UN FIT. 

Rancangan konseptual  sistem pendukung keputusan (SPK) untuk 
perekrutan dan seleksi karyawan di perusahaan PT. GMF AeroAsia untuk tahap 
seleksi administrasi menggunakan empat kriteria yaitu pendidikan, usia, 
kesehatan, dan pengalaman. Sedangkan sub kriteria yang digunakan pada kriteria 
pendidikan meliputi tingkat pendidikan, indeks prestasi, kesesuaian jurusan, dan 
asal sekolah. Prototipe sistem yang dirancang atau didesain ini menggunakan PHP 
sebagai aplikasi dalam menampilkan sistem tersebut ke dalam web. Data-data 
penunjang yang didapatkan berupa suatu kesimpulan, proses pencarian data yang 
saling berhubungan satu sama lain disimpan ke dalam basis data MySQL sebagai 
media penyimpanan. 

Dalam sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru ini Perlu 
ditambahkan tentang jadwal perekrutan secara lengkap dimulai dari tahap seleksi 
administrasi sampai dengan tes kesehatan sehingga dapat memberikan informasi 
yang jelas bagi pelamar. Data yang spesifik tentang deskripsi pekerjaan perlu 
ditambahkan dan dibuat tertulis. Data tersebut yang menjadi dasar informasi pada 
saat membuka lowongan sehingga ada panduan yang jelas dan detail untuk setiap 
lowongan. Dengan adanya panduan yang jelas diharapkan bisa menemukan calon 
karyawan yang tepat dan sesuai keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Perlu 
perincian tentang jumlah orang yang dibutuhkan untuk masing-masing posisi. 
Sehingga calon karyawan bisa mengetahui jumlah orang yang diterima dari setiap 
lowongan yang dibuka. 

Penentuan pemilihan perangkat lunak SPK yang akan digunakan dapat 
dipilih dari beberapa alternatif seperti membeli paket baru, membuat sendiri atau 
memodifikasi yang telah ada. Untuk implementasi dan pengembangan sistem 
selanjutnya diharapkan bisa dikembangkan secara lengkap untuk menjadi sistem 
pendukung keputusan penerimaan karyawan berbasis online sehingga para 
pelamar atau calon karyawan dapat secara langsung mendaftar. Dengan adanya 
pendaftaran online yang terintegrasi dengan database ke perusahaan, akan 
memudahkan perusahaan untuk database calon karyawan tersebut dan menghemat 
biaya khususnya dalam perekrutan karyawan. 
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