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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan atau instansi baik milik pemerintah maupun swasta selalu 

membutuhkan tenaga kerja yang sering disebut karyawan atau pegawai guna 

pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Hakekatnya pegawai adalah roda penggerak 

yang sangat penting bagi kelangsungan mutu untuk mengukur keberhasilan 

kegiatan sumber daya manusia. Namun kualitas kerja dari beberapa pegawai tidak 

selamanya sesuai dengan standar mutu yang diberlakukan. Suatu situasi dan 

kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan dan harapan instansi 

tersebut, sehingga menyebabkan penilaian kinerja pegawai menjadi menurun. 

Proses pengambilan keputusan harus berdasarkan kriteria-kriteria dan indikator 

ukuran terbaik. Pegawai berprestasi adalah pegawai yang menampilkan prilaku 

yang sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai instansi, dan hal-hal tertentu yang telah 

ditetapkan akan menerima penghargaan. 

Pemilihan pegawai terbaik ini dimaksudkan untuk mendorong pegawai yang 

terpilih untuk tetap berprestasi dan sekaligus memacu prestasi bagi pegawai lain. 

Begitu juga yang dilakukan di Puskesmas Rensing. Di Puskesmas Rensing setiap 

tahunnya selalu memilih pegawai terbaik. Selama ini di Puskesmas Rensing 

melakukan penilaian dengan melihat nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) setiap 

pegawai. 
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Metode yang dipakai dalam sistem pendukung keputusan pemilihan pegawai 

terbaik ini adalah Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS).  TOPSIS merupakan suatu bentuk metode pendukung keputusan yang 

didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak 

terpendek dari solusi ideal positif tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi 

ideal negatif. Dengan TOPSIS, dilakukan perbandingan untuk memberikan 

alternatif pemilihan pegawai terbaik. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka muncul gagasan untuk membuat 

penelitian yang berjudul ”Penerapan Metode TOPSIS Untuk Mendukung 

Keputusan Pemilihan Pegawai Terbaik” 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan yaitu bagaimana menerapkan metode TOPSIS untuk memilih 

pegawai terbaik di Puskesmas Rensing. 

 

1.3  Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Kriteria yang digunakan mengacu pada penilaian capaian Sasaran Kerja 

Pegawai (SKP) untuk pegawai negeri sipil. 

2. Informasi yang dihasilkan oleh aplikasi berupa ranking pegawai. 

3. Sistem yang dibuat berbasis web. 

4. Sumber data berasal dari Puskesmas Rensing 
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1.4   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi pendukung 

keputusan untuk pemilihan pegawai terbaik di Puskesmas Rensing dengan 

menggunakan metode TOPSIS. 

 

1.5   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang bisa diperoleh adalah mendapatkan hasil yang 

lebih objektif dalam pemilihan pegawai terbaik di Puskesmas Rensing. 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Untuk menjelaskan gambaran secara umum mengenai isi dari pembahasan 

ini, berikut akan dikemukakan mengenai sistematika penulisan Karya Tugas 

Akhir ini yaitu : 

BAB 1 Pendahuluan 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB 2    Tinjauan Pustaka dan  Dasar Teori 

Bab ini berisi teori-teori pendukung dalam pembuatan sistem. 

BAB 3    Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang ditunjukan dengan 

data flow diagram (DFD), tabel, relasi tabel, dan rancangan  interface 

program. 
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BAB 4 Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang implementsi dari sebuah  sistem yang telah 

dibuat dan bagaimana cara mengoperasikannya. 

BAB 5 Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dari bab-bab 

sebelumnya, serta saran yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. 

 

 

 

 


