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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1 Latar Belakang 

Hakikatnya pangkat adalah keabsahan wewenang dan tanggungjawab 

dalam hierarki keprajuritan yang didasarkan atas kualifikasi yang telah dimiliki 

seorang prajurit. Sebagai bagian dari pembinaan karier, pangkat harus dapat 

menunjang tegaknya wewenang dan tanggungjawab jabatan yang diberikan 

kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu pengaturan kepangkatan dan 

penugasan prajurit harus merupakan suatu kebulatan yang utuh dalam rangka 

pembinaan karier. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa 

berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Perubahan tersebut meliputi 

segenap aspek kehidupan, dan sebagai komponen bangsa kita dituntut untuk dapat 

mengikuti perubahan tersebut. Dengan belajar dari sejarah kita mampu 

membenahi kekurangan dan memperbaiki kesalahan sehingga dalam 

melaksanakan tugas kedepan tidak terjadi kesalahan serupa. Sejarah bisa menjadi 

referensi untuk merancang masa depan.  

Berangkat dari ilustrasi di atas maka perlu penyusunan sejarah 

Perhubungan Daerah Militer (HUBDAM) II/Sriwijaya, sehingga fakta sejarah dan 

nilai kejuangan yang ada dapat dipelajari generasi penerus untuk menjadi bekal 

dalam melanjutkan perjuangan di masa yang akan datang. 

Penyusunan sejarah Perhubungan Daerah Militer (HUBDAM) II/Sriwijaya 

berdasarkan dokumen yang ada dan hasil penuturan pelaku sejarah dan dilengkapi 

dengan bukti yang masih ada sampai saat ini. Perkembangan sejarah Perhubungan 

Daerah Militer (HUBDAM) II/Sriwijaya identik dengan perubahan sejarah 

Komando Daerah Militer (KODAM) II/Sriwijaya yang dimulai sejak tahun 1945 

sebagai bagian dari organisasi Sub Komandemen Sumatera Selatan (SUBKOSS) 

sampai sekarang. 

Perhubungan Daerah Militer (HUBDAM) II/Sriwijaya sebagai badan 

pelaksana Komando Daerah Militer (KODAM) II/Sriwijaya bertugas pokok 

menyelenggarakan dukungan perhubungan dalam rangka mendukung tugas pokok 
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Komando Daerah Militer (KODAM) II/Sriwijaya yang meliputi penyelenggaraan 

komunikasi, Pernika dan foto film militer, teknik perhubungan dan teknik 

elektronika serta materiil perhubungan. 

Dalam rangka penyiapan satuan Perhubungan Daerah Militer (HUBDAM), 

maka Perhubungan Daerah Militer (HUBDAM) melakukan pembinaan 

berdasarkan aturan dan melaksanakan perintah dari Kasad. Terdapat tim penilai 

sebagai pelaksana langsung dalam penyiapan satuan dan kenaikan pangkta yang 

harus melakukan penilaian dan pemantauan langsung di lapangan terhadapa 

peserta test kenaikan pangkat yang selama ini belum adanya metode Weighted 

Product (WP) yang digunakan oleh personel administrasi Perhubungan Daerah 

Militer (HUBDAM) untuk melakukan penilaian terhadap personel yang akan 

mendapatkan Usulan Kenaikan Pangkat. Sehingga ada permasalahan dengan 

keakuratan data, lambatnya pengelolaan data, dan belum memiliki metode 

perangkingan yang konsistem dari waktu ke waktu untuk dijadikan acuan. 

Perangkingan dibutuhkan untuk membantu tim penilai Perhubungan Daerah 

Militer (HUBDAM) II/Sriwijaya dalam menunjang keputusan penempatan tugas 

atau pengisian jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya sudah dipindah 

atau diganti jabatannya. 

Oleh karena itulah penulis bermaksud membuat laporan mengenai ”Sistem 

Pendukung Keputusan Implementasi Weighted Product Model (WPM) 

Usulan Kenaikan Pangkat pada Perhubungan Daerah Militer (HUBDAM) 

II/Sriwijaya”, untuk membantu divisi administrasi personel dalam melakukan 

perhitungan dari setiap penilaian secara efisien dan efektif, serta menentukan 

daftar nama-nama yang layak untuk dinyatakan naik pangkat berdasarkan 

perangkingan dan perolehan nilai yang telah dicapai. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 

perumusan masalah yang akan dibahas adalah tentang ialah : 
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1. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan dalam menentukan usulan 

kenaikan pangkat pada perhubungan daerah militer (HUBDAM) II/Sriwijaya ? 

2. Bagaimana menentukan daftar nama-nama yang layak untuk dinyatakan naik 

pangkat berdasarkan perangkingan dan perolehan nilai ?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini antara lain : 

1. Untuk membangun suatu sistem pendukung keputusan dalam menentukan 

usulan kenaikan pangkat pada perhubungan daerah militer (HUBDAM) 

II/Sriwijaya dengan menerapkan metode Weighted Product (WP) berbasis 

website. 

2. Untuk menerapkan metode perangkingan dalam penilaian terhadap personel 

yang akan naik pangkat. 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Memudahkan administrasi perhubungan daerah militer untuk melakukan 

pengelolaan data dan perhitungan nilai kenaikan pangkat. 

2. Meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan untuk menentukan 

kenaikan pangkat. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penulisan Tugas Akhir dilakukan lebih terarah dan tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada, dan analisis yang lebih terfokus. 

Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah:   

1. Sistem yang akan dibuat hanya sebatas sebagai pendukung keputusan usulan 

kenaikan pangkat pada perhubungan daerah militer (HUBDAM) II/Sriwijaya. 

2. Data yang digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir ini yaitu data personel 

berupa daftar nama Usulan Kenaikan Pangkat (UKP), kriteria berupa sasaran 
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kerja personel, perilaku kerja, dan penilaian personel berdasarkan kriteria yang 

ada.   

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika Pembahasan berisi penjelasan ringkas isi per bab. Penjelasan 

ditulis satu paragraf per bab buku. Satu paragraf berisi minimal tiga kalimat. Agar 

mendapatkan gambaran yang jelas terhadap penyusunan Tugas Akhir ini, maka 

Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab, secara garis besar sistematika pembahasan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini secara umum berfungsi mengantar pembaca untuk 

membaca laporan Tugas Akhir secara keseluruhan. Bab pendahuluan 

ini terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat, Batasan Masalah, dan Sistematika Pembahasan. 

  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan deskripsi tentang teori yang terkait 

langsung diberikan secukupnya, sekedar untuk memberikan 

pemahaman kepada pembaca yang kurang familiar dengan topik Tugas 

Akhir agar dapat mengerti isi bab-bab selanjutnya. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan instansi tempat mahasiswa 

Tugas Akhir, metode yang akan digunakan dan konsep solusi yang 

ditawarkan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini penulis berisikan deskripsi hasil spesifikasi perangkat lunak 

yang akan dibuat, deskripsi rancangan perangkat lunak yang akan 

dibuat dan deskripsi perangkat lunak yang akan dibuat. Serta 
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pembahasan untuk menunjukkan seberapa jauh solusi yang diuraikan 

pada bagian sebelumnya dapat menyelesaikan permasalahan utama 

Tugas Akhir. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran yang 

relavan dengan ketercapaian tujuan Tugas Akhir dengan permasalahan 

yang diselesaikan dalam Tugas Akhir serta saran yang berisi kajian hal-

hal yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut. 


