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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian, 

dimulai setelah organisasi melaksanakan kegiatan penarikan dan 

seleksi, yaitu pada saat seorang calon pegawai dinyatakan diterima 

dan siap untuk ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang 

sesuai dengan kualifikasinya. Namun ternyata permasalahannya 

tidak sesederhana itu, karena justru keberhasilan dari keseluruhan 

program pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam 

menempatkan pegawai yang bersangkutan. Proses penempatan 

merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam 

mendapatkan pegawai yang kompeten yang dibutuhkan, karena 

penempatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan atau 

instansi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.  

Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH merupakan salah satu 

instansi yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan public. 

Dimana selama ini pada proses penempatan pegawai hanya dilihat 

dari hasil tes dan beberapa persyaratan dasar lainnya. Sebagian 

besar pegawai mengalami kesulitan beradaptasi dengan tugas-

tugas yang harus dilaksanakan karena tidak memiliki latar 
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belakang pengetahuan yang sesuai dengan posisi yang 

ditempatinya. Jika dibiarkan terus menerus, hal ini akan 

berdampak negatif pada pelayanan kesehatan yang diberikan dan 

menghambat kemajuan rumah sakit tersebut. Oleh karena itu, 

pihak rumah sakit mencari solusi agar dapat meminimalisasi 

kesalahan yang diakibatkan oleh kinerja pegawai, yaitu dengan 

cara menempatkan pegawai pada posisi atau bidang yang sesuai 

dengan kemampuannya. 

Berawal dari semua latar belakang yang telah dibahas 

sebelumnya, maka akan dibuat sebuah rancangan sistem 

pendukung keputusan dengan judul “Sistem Pendukung 

Keputusan Penempatan Pegawai di Rumah Sakit PKU 

MUHAMMADIYAH dengan Metode Smart (Simple Multi 

Attribute Rating Technique)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana merancang dan 

mengimplementasikan Sistem Pendukung Keputusan Penempatan 

Pegawai di Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH dengan Metode 

Smart (Simple Multi Attribute Rating Technique)? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan 

maka diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem ini membantu Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH 

untuk menentukan Penempatan Pegawai agar sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. 

2. Sistem akan memproses hasil penempatan pegawai yang 

nantinya akan menghasilkan rangking atau nilai, dan dari 

hasil tersebut akan diketahui di posisi mana pegawai 

tersebut akan di tempatkan. 

3. Sistem yang dibuat digunakan oleh Manajer dan Staf 

Kepegawaian Rumah Sakit PKU MUHAMMADIYAH. 

4. Kriteria yang digunakan dalam penempatan pegawai yaitu 

: 

a. Usia 

b. Prestasi Akademik 

c. Pengalaman kerja 

d. Kesehatan  
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1.4 Tujuan  

Adapun tujuan dilakukanya penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Merancang dan mengimplentasikan sistem pendukung 

keputusan penempatan pegawai di Rumah Sakit PKU 

MUHAMMADIYAH menggunakan Metode Smart (Simple Multi 

Attribute Rating Technique). 

2. Memilih pegawai yang tepat dan sesuai dengan posisi yang 

dibutuhkan. 

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses 

pengambilan keputusan Penempatan Pegawai. 

 


