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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit Syafira yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 134

Pekanbaru. Rumah Sakit Syafira adalah sebuah rumah sakit yang melayani perawatan ibu

dan mulai dari rawat jalan, rawat inap, ICU dan UGD. Rumah Sakit Syafira mempunyai

visi menjadi rumah sakit unggulan dalam pelayanan bermutu yang dapat memberikan

kemudahan bagi masyarakat. Oleh karena itu SDM yang berkualitas, profesional dan

memenuhi kriteria merupakan hal yang sangat mutlak bagi pihak rumah sakit dalam

melakukan pekerjaan.

Seleksi pegawai adalah seluruh rangkaian proses penerimaan karyawan baru untuk

mengisi formasi pekerjaan dan jabatan yang tersedia. Rumah Sakit Syafira memiki

beberapa divisi, salah satunya adalah divisi Human Resource Development (HRD) yang

mempunyai kebijakan dalam menyeleksi, memilih dan menentukan sumber daya manusia

yang tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Staf HRD perlu memiliki kualitas dan kompetensi sebagai pihak yang mengambil

keputusan dalam menyeleksi pelamar kerja atau kandidat untuk dijadikan sebagai pegawai.

Seleksi merupakan tahapan untuk memutuskan apakah seorang kandidat layak atau tidak

untuk menduduki sebuah jabatan. Keputusan yang telah diambil harus sesuai dengan nilai

standar yang sudah ditetapkan oleh pemimpin perusahaan. Staf HRD memiliki tantangan

tersendiri dalam melakukan pekerjaan dalam hal ini adalah pengambilan keputusan secara

cepat dan tepat untuk memilih kandidat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan manager HRD RS Syafira, divisi HRD

mengalami kesulitan dalam memilih calon pegawai baru yang tepat untuk jabatan dan

pekerjaan yang ada. Waktu yang dibutuhkan mulai dari seleksi hingga pengumuman

penerimaan pegawai, divisi HRD membutuhakan waktu yang relatif lama.

Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu solusi yang bisa digunakan oleh

HRD untuk mempermudah dalam seleksi penerimaan pegawai. Salah satu metode yang

bisa diterapkan dalam sistem pendukung keputusan ini adalah metode MFEP.
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Penelitian terkait yang pernah dilakukan mengenai sistem pendukung keputusan

dan penerapan metode MFEP sudah pernah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan

oleh Astri Herdiyanti (2013) yang berjudul : Sistem Pendukung Keputusan Seleksi

Pegawai Baru Dengan Menerapkan Metode AHP. Penelitian  ini berhasil menerapkan

metode AHP dalam sistem pendukung keputusan seleksi pegawai. Hasil output dari sistem

pendukung keputusan seleksi pegawai menggunakan AHP ini berupa alternatif untuk calon

pegawai sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam memilih calon

pegawai baru.

Penelitian lainnya oleh Dahria,dkk (2014) yang berjudul Sistem Pendukung

Keputusan Seleksi Calon Polri Baru di Kota Medan Menggunakan Metode Multifactor

Evaluation Process. Penelitian ini berhasil menerapakan metode Multifactor Evaluation

Process sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyeleksian calon

polri baru.

Berdasarkan penelitian diatas, metode AHP juga dapat membantu dalam

melakukan pengambilan keputusan. Namun AHP memiliki beberapa kekurangan. Metode

AHP tidak dapat digunakan untuk pemecahan masalah yang mempunyai depedensi dalam

satu set elemen atau cluster yang sama (innerdepence). MFEP adalah metode kuantitatif

yang menggunakan weighting system. Dalam pengambilan keputusan multifaktor,

pengambil keputusan secara subjektif dan intuitif menimbang berbagai faktor yang

mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan mereka. Agar keputusan

berpengaruh secara strategis, lebih dianjurkan menggunakan sebuah pendekatan kuantitatif

seperti MFEP.

Keuntungan menggunakan metode MFEP, dalam pengambilan keputusan MFEP

memberikan pertimbangan subjektif dan intuitif terhadap faktor yang dianggap penting.

Pertimbangan tersebut berupa pemberian bobot atas multifaktor yang terlibat dan dianggap

penting. Tahapan dalam metode MFEP ini menentukan faktor-faktor tersebut sehingga

memperoleh urutan faktor berdasarkan kepentigannya.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan diatas dibutuhkan, suatu sistem

pendukung keputusan (SPK) agar dapat membantu dalam meyeleksi pegawai baru.

Dikarenakan dalam kasus pengambilan keputusan ini multikriteria, maka metode yang

akan digunakan adalah metode MFEP (Multifactor Evaluation Process) untuk

mendapatkan bobot faktor evaluasi untuk setiapa kandidat yang berguna untuk

pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan
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penelitian mengenai “Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pegawai Dengan

Menggunakan Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) Studi Kasus : RS Syafira

Pekanbaru”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan metode Multifactor

Evaluation Process (MFEP) dalam membangun sistem pendukung keputusan dalam

melakukan penilaian dalam seleksi pegawai di RS Syafira Pekanbaru.

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk membuat sistem pendukung

keputusan untuk seleksi pegawai RS Syafira, dan tujuan yang akan dicapai yaitu :

1. Membangun sistem pendukung keputusan yang dapat membantu staf sumber

daya manusia Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dalam melakukan penilaian

dalam seleksi pegawai.

2. Membantu Human Resource Development (HRD) Rumah Sakit Syafira dalam

pengambilan keputusan seleksi pegawai.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dilakukan agar pembahasan tidak terlalu meluas, maka

permasalahan dibatasi sesuai dengan uraian yang ada dalam latar belakang dan rumusan

masalah. Adapun batasan masalah dalam sistem pendukung keputusan seleksi pegawai

Rumah Sakit Syafira dengan menggunakan metode Multifactor Evaluation

Process(MFEP) ini adalah sebagai berikut :

1. Target user dalam sistem pendukung keputusan seleksi pegawai Rumah Sakit

Syafira ini adalah Pimpinan dan Staf Sumber Daya Manusia Rumah Sakit

Syafira.

2. Seleksi dilakukan hanya untuk bagian medis yaitu perawat dan bidan.

3. Data yang diolah terdiri dari data  kandidat, data kriteria, data sub kriteria, data

jabatan, dan nilai seleksi.

4. Kriteria seleksi RS Syafira adalah tes kemampuan akademik, psikotes, nilai

akademik dan pendukung serta wawancara.
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1.5. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah

dilakukan oleh peneiliti. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat ilmiah

Dapat menjadi suatu acuan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi tentang sistem

pendukung keputusan seleksi pegawai dengan menggunakan metode MFEP.

Serta menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan

pada sistem pendukung keputusan ini dengan menggunakan metode yang lain.

2. Manfaat terapan

Dapat digunakan dalam hal yang lain yaitu tentang sistem pendukung keputusan

yang berhubungan dengan penyeleksian pegawai di dunia kerja.


