
BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengertian Sistem 

Pembahasan sistem informasi dimulai dengan mengerti definisi dari sistem, 

Menurut Jerry Fith Gerald dalam buku Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, Sistem 

adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul 

bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran 

tertentu. (Jogiyanto : 2000). Sedangkan Abdul Kadir (2003) Sistem adalah sekumpulan 

elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu 

tujuan. 

Berdasarkan definisi diatas maka yang dimaksud sistem adalah kumpulan suatu 

entitas-entitas yang saling berkolaborasi dan bersepakat dalam mencapai tujuan 

bersama. 

 

2.2. Sistem Pendukung Keputusan 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah 

sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun 

kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak 

terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi 

semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara 

pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat (Turban, 2007).  

Mengenai kegiatan dalam pengambilan keputusan Simon dalam Turban (2007) 

membagi menjadi tiga kegiatan utama: intelejen, perancangan dan pemilihan 
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1. Kegiatan intelijen 

Kegiatan intelijen ini merupakan kegiatan mengamati lingkungan untuk mengetahui 

kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki. Kegiatan ini merupakan tahapan dalam 

perkembangan cara berfikir. Untuk melakukan kegiatan intelijen ini diperlukan 

sebuah sistem informasi, dimana informasi yang diperlukan ini didapatkan dari 

kondisi internal maupun eksternal sehingga seorang manajer dapat mengambil 

sebuah keputusan dengan tepat. 

2. Kegiatan merancang 

Kegiatan merancang merupakan sebuah kegiatan untuk menemukan, 

mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang mungkin 

untuk dilakukan. Tahap perancangan ini meliputi pengembangan dan mengevaluasi 

serangkaian kegiatan alternatif. Sedangkan kegiatan memilih dan menelaah ini 

digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu dari beberapa yang 

tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah dipilih. 

3. Kegiatan memilih.  

Kegiatan memilih ini digunakan untuk memilih satu rangkaian tindakan tertentu 

dari beberapa yang tersedia dan melakukan penilaian terhadap tindakan yang telah 

dipilih 

Sistem Pendukung Keputusan secara efektif menunjang perencanaan masa depan 

yang dapat diimplementasikan pada berbagai kondisi, Bonczek dalam Hameed (2012) 

mengatakan bahwa Sistem Pendukung Kuputusan adalah sistem yang berbasis 

komputer yang terdiri dari: 
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1. Bahasa (aturan) yang disepakati antara user dengan komponen pada sistem 

penunjang keputusan. 

2. Pengetahuan yang dihimpun oleh sistem. 

3. Metode pemecahan masalah sebagai penghubung antara poin pertama dan poin 

kedua. 

 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pendukung Keputusan 

adalah kolaborasi entitas-entitas dalam mengolah data yang didapat dari pengamatan 

terhadap objek pada masa tertentu untuk dikalkulasi dalam suatu metode tertentu agar 

dapat menjadi informasi yang berguna sebagai pendukung keputusan dimasa yang akan 

datang. 

 

2.3. Seleksi 

Seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya 

manusia. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk 

memutuskan pegawai mana yang memenuhi syarat - syarat tertentu untuk mendapatkan 

reward tertentu. Proses tersebut dimulai dari penilaian presensi serta kinerja dan 

diakhiri dengan keputusan seleksi. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan 

bagi pegawai apakah memenuhi kriteria atau tidak. 

Dalam konteks seleksi pegawai Teguh (2009) menjelaskan bahwa seleksi adalah 

proses yang terdiri dari berbagai langkah yang spesifik dari kelompok pelamar yang 

paling cocok dan memenuhi syarat untuk jabatan tertentu. Ada tiga hal yang 

menyebabkan seleksi menjadi hal yang penting, yaitu: 

1. Kinerja seorang manajer tergantung pada sebagian kinerja bawahannya. 
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2. Seleksi yang efektif penting karena biaya perekrutan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam pengangkatan pegawai tidak sedikit. 

3. Seleksi yang baik itu penting karena implikasi hukum dari pelaksanaannya secara 

serampangan. 

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas menurut beberapa para ahli maka 

dapat dipahami bahwa seleksi merupakan suatu kegiatan pemilihan dan penentuan 

pegawai dalam memenuhi suatu kriteria dan persyaratan tertentu. Seleksi ini didasarkan 

kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. 

Proses dalam pengambilan keputusan pengangkatan yang baik akan sangat 

tergantung pada dua prinsip dasar proses seleksi, yaitu: 

1. Data dimasa lalu yang merupakan prediktor terbaik atas data dimasa yang akan 

datang. 

2. Perusahaan harus menghimpun data yang handal sebanyak mungkin yang dapat 

dimanfaatkan untuk menyeleksi pegawai yang terbaik. 

 

2.4. Pegawai Berprestasi 

Pegawai berprestasi adalah pegawai yang telah menunjukkan kinerja baik dan 

memenuhi syarat syarat tertentu dalam pekerjaannya dibuktikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Mencapai sasaran kinerja 

Sasaran kinerja yang dimaksud sebagaimana telah ditetapkan di Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, adapun sasaran 

kinerja diluar yang telah disahkan maka tidak dihitung dalam perhitungan 

pencapaian sasaran kinerja. 



11 
 

2. Mentaati standar prosedur operasional 

Standar Prosedur Operasional sebagaimana telah ditetapkan oleh Direktur Utama, 

pekerjaan yang dikerjakan dengan cepat namun tidak sesuai prosedur operasional 

akan mengurangi nilai, sedangkan pekerjaan yang belum memiliki Standar 

Prosedur Operasional maka dinilai dengan kebijakan kepala satuan kerja. 

3. Tepat waktu dalam penyelesaian tugas 

Batas waktu penyelesaian tugas sebagaimana ditetapkan dalam Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP) 

4. Menerapkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) 

Aspek pelayanan kepada pelanggan meliputi pelanggan internal yaitu pelayanan 

antar satuan kerja dan pelanggan eksternal yaitu pasien, penunggu pasien dan 

pengunjung. 

5. Menunjukkan kreatifitas positif dalam bekerja 

Kreatifitas yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dalam koridor Standar Prosedur Operasional yang telah ditetapkan. 

6. Disiplin dalam mentaati jam kerja yang berlaku 

Menaati jam kerja dihitung berdasarkan rekapitulasi presensi biometric yang 

dilakukan setiap  mulai bekerja dan ketika pulang, jam kerja sebagaimana telah 

ditetapkan oleh Direktur Utama. 

Syarat syarat tersebut dijustifikasi oleh atasan langsung yang bertanggungjawab 

atas pengawasan melekat terhadap pegawai yang bersangkutan. 
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2.5. Naive Bayes Classifier 

Naïve Bayes Classifier adalah sebuah turunan dari teorema bayes yang digunakan 

untuk melakukan klasifikasi. Aspek utama dalam Naïve Bayes Classifier adalah asumsi 

yang naif (sangat kuat) akan independensi dari kondisi-kondisi yang diberikan. Pertama 

akan disampaikan Penjelasan dari teorema bayes yang menjadi dasar klasifikasi 

tersebut. 

Naïve Bayes merupakan salah satu metode machine learning yang menggunakan 

perhitungan probabilitas. Algoritma ini memanfaatkan metode probabilitas dan statistik 

yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi 

probabilitas di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya.  

Ada 2(dua) tahapan utama dalam metode Naive Bayes, yaitu: 

1. Tahap Learning (Training) 

Dalam tahap ini data lama dihitung nilai probabilitasnya sehingga menghasilkan 

model untuk menentukan akurasi penghitungan data baru 

2. Tahap Testing 

Dalam tahap ini data baru dimasukkan ke dalam model sehingga didapatkan nilai 

probabilitas valid/terpilihnya data tersebut. 
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Teorema Naive Bayes dapat dijelaskan sebagai berikut: 

𝑃(𝐶|𝑋) =  
𝑃(𝑋|𝐶).𝑃(𝐶)

𝑃(𝑋)
 

dengan: 

• X adalah data sampel dengan klas (label) yang tidak diketahui; 

• C merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan klas (label) C; 

• P(X) adalah peluang data sampel yang diamati 

• P(X|C) adalah peluang data sampel X, bila diasumsikan bahwa hipotesa 

benar (valid) 

• Dicari P(C|X) bernilai maksimum, sama halnya dengan P(X|C)·P(C) juga 

bernilai maksimum  

Data Lama 
(eksisting) 

Tahap Learning 

 

Model 

 

Tahap Testing 

 

Probabiltas 
kevalidan data 

 

Anomali 
 

Buang data 
Ya 

Tidak 

Gambar 2.1 Flowchart Naive Bayes 
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Karena Naive Bayes menggunakan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas 

(independence) yang berarti mengansumsikan bahwa keberadaan sebuah atribut 

(variabel) tidak ada kaitannya dengan keberadaan atribut (variabel) yang lain 

Maka nilai probabilitas dapat diberikan sebagai berikut: 

P(x1,…,xk|C) = P(x1|C) x … x P(xk|C) 

Lalu Jika atribut ke-i bersifat diskret, maka P(xi|C) diestimasi sebagai frekwensi 

relatif dari sampel yang memiliki nilai xi sebagai atribut ke i dalam kelas C. Namun jika 

atribut ke-i bersifat kontinu, maka P(xi|C) diestimasi dengan fungsi densitas Gauss. 

  

 

 

dengan µ = mean, dan σ = deviasi standar. 

Natalius (2010) meneliti tentang penggunaan Algoritma Naive bayes untuk 

melakukan Spam Filtering pada email, data yang digunakan adalah dokumen email 

yang masuk ke sebuah alamat email. Metode yang digunakan adalah:  

1. Mencocokkan alamat pengirim dengan database email spam yang telah 

diidentifikasi sebelumnya. 

2. Mencocokkan peluang kata-kata yang sering muncul di email dengan kata-kata 

pada email spam yang telah diidentifikasi sebelumya. 

Kemunculan kata-kata yang diidentifikasi sebagai ciri email spam akan dihitung 

dengan metode naive bayes sehingga menghasilkan nilai probabilitas bahwa email 

tersebut adalah spam. Apabila nilai yang dihasilkan melebihi nilai pada klasifikasi email 
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spam maka akan dimasukkan dalam folder spam, namun bila tidak akan dimasukkan 

dalam folder surat masuk. 

Metode ini dalam penerapannya pada Spam Filtering mempunyai kelebihan yaitu 

otomatisasi filter spam dan mengurangi kesalahan personal dalam klasifikasi email, 

adapun kekurangannya adalah ketergantungan pada email yang telah diidentifikasi 

sehingga apabila ada bahasa asing yang dimasukkan akan dianggap bukan spam, selain 

itu metode ini hanya memproses input berupa teks dan tidak mampu memproses input 

berupa gambar. 


