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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.      Latar Belakang Permasalahan 

   Karyawan merupakan sumber daya manusia yang sangat berperan dalam 

mewujudkan visi dan misi suatu perusahaan atau instansi. Kualitas dan semangat 

kerja yang diberikan karyawan dapat membantu keberlangsungan kemajuan suatu 

perusahaan. Untuk mendukung semangat semangat karyawan dalam bekerja, 

perusahaan menerapkan penghargaan kepada karyawan yang dilakukan secara 

periodik. Penghargaan tersebut bisa berupa sertifikat atau kenaikan jabatan. 

  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan 

unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, 

sesuai sertifikasi untuk pelayanan publik yang berstandar internasional yang 

dilakukan oleh audit eksternal (ISO 9001/2015), salah satu syarat yang harus ada 

dalam suatu instansi pemerintahan adalah pemberian penghargaan kepada 

karyawan terbaik, hal ini dimaksudkan untuk memotivasi karyawan dan 

meningkatkan semangat dalam bekerja terutama dalam memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat. 
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 Setiap awal tahun, karyawan wajib membuat sasaran kerja pegawai. Sasaran 

kerja pegawai adalah program yang akan diwujudkan oleh karyawan selama satu 

tahun. Setiap akhir tahun kepala bagian dan kepala dinas akan mengecek sasaran 

kerja pegawai tersebut, termasuk memberikan nilai atas kinerja yang dilakukan. 

Hasil penilaian tersebut nantinya akan diserahkan kepada masing-masing 

karyawan. 

  Pemilihan karyawan terbaik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten bantul dipilih berdasarkan kriteria yang ada pada instansi tersebut 

kriteria yang digunakan berdasarkan poin-poin yang ada pada sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja. Poin-poin atau kriteria yang digunakan terdapat pada 

tabel 1.1. 

Tabel 1. 1 Tabel kriteria 

No Nama Kriteria Jenis kriteria 

1 Kuantitas Benefit 

2 Kualitas Benefit 

3 Waktu Cost 

4 Biaya Cost 

5 Orientasi pelayanan Benefit 

6 Integritas Benefit 

7 Komitmen Benefit 

8 Disiplin Benefit 

9 Kerjasama Benefit 

10 Kepemimpinan Benefit 

 

  Pengolahan data nilai karyawan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

masih dilakukan dengan Microsoft excel sehingga membutuhkan waktu yang lama 

untuk memilih karyawan yang berhak mendapat predikat karyawan terbaik. 

Permasalahan muncul ketika banyaknya data yang harus diolah, karena setiap 
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mengolah data baru harus memasukan rumus baru, selain itu jika dalam proses 

pengolahan data masih mengalami kesalahan dalam memasukan rumus, akan 

berakibat dalam kegagalan membaca data sehingga menambah beban karena untuk 

mengkoreksi kesalahan harus mengecek data lagi. 

Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan penerima penghargaan 

karyawan terbaik maka dirancang sebuah sistem pendukung keputusan yang 

berfungsi sebagai solusi untuk memilih penerima penghargaan sebagai karyawan 

terbaik. Sistem yang akan dibuat untuk membantu dalam keputusan penerima 

penghargaan karyawan terbaik yaitu penerapan metode Topsis untuk mendukung 

keputusan penerima penghargaan karyawan terbaik. 

Topsis merupakan suatu metode Pendukung Keputusan yang didasarkan pada 

konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek 

dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal 

negatif. Dalam Sistem ini karyawan bertugas menginputkan nilai sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja masing-masing ke dalam sistem. Sub Bagian 

kepegawaian bertugas untuk melakukaan validasi nilai dan mengolah nilai sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja menggunakan metode Topsis sehingga 

menghasilkan rekomendasi karyawan terbaik. Hasil dari sistem ini berupa data nilai 

sasaran kerja pegawai dan laporan rekomendasi yang dapat diakses seluruh 

karyawan. 
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 1.2.   Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat dirumuskan suatu 

pokok permasalahan bagaimana menerapkan metode Topsis dalam mendukung 

keputusan pemilihan karyawan terbaik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bantul? 

1.3.   Ruang lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa ruang lingkup 

Permasalahan yaitu: 

a. Kriteria yang digunakan dalam sistem ini: 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Waktu 

4. Biaya 

5. Orientasi pelayanan 

6. Integritas 

7. Komitmen 

8. Disiplin 

9. Kerjasama 

10. kepemimpinan 

b. Setiap kepala bagian memiliki tugas untuk menilai bawahanya. 

c. Pemilihan karyawan terbaik mencakup semua bidang di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. 
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d. Kepala dinas bertanggung jawab untuk menilai kinerja kepala bidang, 

kepala sub bagian, sekretaris, dan kepala kelompok jabatan fungsional. 

e. Karyawan berperan untuk menginputkan nilai sasaran kerja pegawai dan 

perilaku kerja kedalam sistem. 

f. Sub Bagian kepegawaian berperan untuk melakukan validasi nilai sasaran 

kerja pegawai dan perilaku kerja yang dilakukan karyawan dan mengolah 

data hasil penilaian yang dilakukan oleh kepala bidang dan kepala dinas. 

g. Total nilai yang sama akan diputuskan melalui rata-rata sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja. 

h. Hasil dari pengolahan data nilai tersebut dapat dilihat oleh semua 

karyawan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bantul. 

1.4.   Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menerapkan Metode 

TOPSIS dalam sistem pendukung keputusan (SPK) untuk menentukan karyawan 

terbaik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. 

1.5.   Manfaat penelitian 

a. Mempermudah pengguna sistem dalam melakukan pengambilan 

keputusan. 

b. Mendapatkan informasi tentang penerima predikat karyawan terbaik. 

c. Mencegah adanya kekeliruan dalam pengambilan keputusan. 

d. Efisiensi waktu. 
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1.6.   Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

Bab II Tinjauan pustaka dan dasar teori, berisi tentang teori berupa 

pengertian dan definisi yang dikutip dari buku yang merupakan referensi dari 

penyusunan skripsi serta penilaian kriteria dan bobot yang digunakan. 

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang penjelasan mengenai analisis 

sistem, perangkat pendukung yang digunakan, kebutuhan data serta hasil 

keluaran, perancangan sistem yang digambarkan dengan diagram arus data level 

0 dan level 1, rancangan tabel basis data, relasi antar tabel, rancangan masukan, 

dan rancangan keluarann. 

Bab IV Implementasi dan pembahasan sistem, berisi tentang implementasi 

serta pembahasan mengenai sistem yang dibangun. 

Bab V Kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dari penelitian 

yang dilakukan dan saran untuk pengembangan sistem. 

 


