
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penulisan skripsi ini bermula dari ketertarikan penulis dengan konsep pegawai 

berprestasi yang dijalankan di RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

(selanjutnya disebut RSO) tempat penulis bekerja, Pegawai berprestasi diusulkan oleh 

kepala ruang, usulan kepala ruang dilanjutkan ke Kepala Instalasi dan dikompilasi di 

Bagian Sumber Daya Manusia. Selanjutnya pada Direksi dan Pejabat Eselon III 

mengadakan rapat penentuan pegawai berprestasi berdasarkan usulan kepala satuan 

kerja dan data presensi pegawai.  

Selama satu tahun pelaksanaan program pegawai berprestasi hanya ada sedikit 

pegawai yang berhasil mendapat lebih dari satu kali penghargaan, hal ini menimbulkan 

perkiraan bahwa calon pegawai berprestasi diusulkan bergiliran tanpa menggunakan 

pertimbangan pencapaian kinerja, hal ini didukung dengan adanya pegawai yang 

memiliki kinerja tidak baik namun tetap diusulkan menjadi pegawai berprestasi. Dari 

hal tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian untuk membuat suatu sistem yang 

dapat memberikan usulan pegawai berprestasi yang akurat dan sesuai dengan 

pencapaian kinerja. 

Untuk memulai penelitian, penulis mengumpulkan data – data pegawai RSO,  

Standar Prosedur Operasional dalam penentuan pegawai berprestasi di RSO dan 

pegawai yang telah mendapat penghargaan pegawai berprestasi. Secara garis besar dari 

data yang telah didapat diketahui bahwa kinerja setiap pegawai RSO  dinilai dengan dua 

parameter. Parameter pertama adalah wajib menaati jam kerja dan melakukan presensi 
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biometrik setiap kali masuk dan pulang kerja. Sedangkan parameter kedua adalah 

penilaian kinerja dari kepala satuan kerja.  

Natalius (2010) meneliti tentang penggunaan Algoritma Naive bayes untuk 

melakukan Spam Filtering, hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa algoritma 

Naive Bayes efektif dalam mengklasifikasikan dokumen berkategori spam dan bukan 

spam. sedangkan Salim (2012) meneliti penerapan algoritma naive bayes dalam 

menentukan status turn over pegawai pada PT. Rig Tenders Indonesia Banjarmasin 

dengan hasil nilai akurasi 70,6%.  

Penilaian pegawai berprestasi pada RSO menggunakan 5 (lima) penilaian ditambah 

kedisiplinan dimana setiap penilaian bersifat independen dan tidak terkait satu sama 

lain, oleh karena itu penulis tertarik untuk menerapkan algoritma naive bayes dalam 

penelitian ini guna melakukan seleksi pegawai berprestasi setiap bulan, penelitian ini 

penulis beri judul “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pegawai Berprestasi 

dengan Algoritma Naive Bayes di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 

Surakarta”, ini diharapkan dapat membantu direksi dan pejabat eselon III untuk 

mengusulkan nama-nama pegawai berprestasi kepada Direktur Utama dengan lebih 

objektif. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini yaitu Bagaimana membuat Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pegawai 

Berprestasi dengan Algoritma Naive Bayes di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. 

Soeharso Surakarta. 
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1.3. Batasan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai 

berikut: 

- Pegawai RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang terdiri dari PNS, 

Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) dan Tenaga Lepas. 

- Penentuan kriteria pegawai berprestasi yang terdiri dari 

o Penilaian Kinerja Bulanan 

Kriteria yang digunakan adalah : pencapaian target, kecepatan penyelesaian 

tugas, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, penerapan 5S dan 

inovasi kreatifitas 

o Presensi Pegawai 

Setiap pegawai wajib melakukan presensi biometrik tepat waktu sesuai jam 

kerja yang telah ditetapkan, setiap ketidakhadiran kerja tanpa keterangan, 

keterlambatan dan pulang cepat akan diperhitungkan sebagai pengurang poin 

presensi. 

- Proses seleksi pegawai berprestasi. 

- Klasifikasi pegawai. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah terbentuknya Sistem Pendukung Keputusan 

Seleksi Pegawai Berprestasi dengan Algoritma Naive Bayes di Rumah Sakit Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, 

STMIK Sinar Nusantara dan RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

• Bagi penulis diharapkan dapat menjadi sarana mengaplikasikan teori yang 

didapatkan selama kuliah ke dalam kasus praktis di dunia kerja. 

• Bagi STMIK Sinar Nusantara diharapkan dapat menjadi bahan referensi di masa 

yang akan datang 

• Bagi RSO skripsi ini diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan 

keputusan penentuan pegawai berprestasi. 

 

1.6. Kerangka Pikir 

Sasaran dalam melakukan penelitian ini mengacu pada permasalahan yang 

diidentifikasi di RSO dalam penentuan pegawai berprestasi. Setiap bulan Direksi dan 

Pejabat Eselon III harus mengkonfirmasi ke satuan kerja tentang konsistensi pengusulan 

pegawai agar mencegah adanya sistem bergilir dalam pengusulan pegawai. Guna 

membantu menentukan usulan pegawai berprestasi maka digunakan algoritma naive 

bayes untuk melakukan seleksi.  

Maka untuk memperjelas sasaran dari penulisan diatas disusun sebuah kerangka 

pikir sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
 

1.7. Sistematika Penulisan 

Penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi 6 (enam) bab yang 

saling berhubungan, adapun enam bab tersebut adalah: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan skripsi, 

manfaat skripsi, kerangka pikir dan sistematika penulisan. 

1. Belum adanya sistem nominasi pegawai berprestasi 

2. Adanya resiko inkonsistensi nominasi pegawai  

 

Algoritma Naive 
Bayes 

Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pegawai 
Berprestasi dengan Algoritma Naive Bayes 

RS. Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 

Sistem Pendukung 
Keputusan Seleksi 

Pegawai Berprestasi 

Pengujian 
black box testing 

dengan membandingkan hasil secara 
manual dengan setelah aplikasi 

Permasalahan Seleksi 
Pegawai Berprestasi 
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BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penulisan skripsi. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

BAB IV Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Bab ini berisi tentang RSO sebagai obyek penelitian dalam skripsi ini. Profil, Latar 

belakang, struktur organisasi, kegiatan pelayanan dan kondisi kepegawaian. 

BAB V Pembahasan 

Bab ini berisi analisa dan hasil dari penelitian yang dilakukan, didalam bab ini akan 

dijelaskan flowsystem dari usecase diagram, class diagram, sequence diagram dan 

activity diagram. Penggunaan algoritma naive bayes juga akan dijelaskan dalam 

bab ini. 

BAB VI Penutup   

- Kesimpulan 

Berisi jawaban atas permasalahan penentuan pegawai berprestasi dengan algoritma 

naive bayes berdasar penelitian yang telah dilakukan. 

- Saran 

Berisi rekomendasi dari penulis tentang hal – hal yang perlu diperhatikan guna 

meningkatkan pelaksanaan penentuan pegawai berprestasi berdasarkan penelitian 

yang dilakukan.  


