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Abstract. Penilaian pegawai terbaik di rumah sakit merupakan penilaian
pegawai untuk mendapatkan apresiasi berupa bonus atau tambahan gaji setiap
bulan. Penilaian yang hanya dilakukan dari seorang direktur rumah sakit akan
menimbulkan kesan subyektif, kurang akurat dan kurang tepat sasaran terhadap
pegawai. TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal
Solution) sebagai metode pendukung keputusan diterapkan dalam penilaian
pegawai terbaik dikarenakan memiliki komputasi yang sederhana dengan
keakuratan yang baik. Kriteria penilaian yang digunakan berupa kedisiplinan,
absensi, tanggung jawab, kerjasama, dan kreatifitas. Hasil dari peneltian ini
berupa sistem pendukung keputusan penilaian pegawai terbaik di rumah sakit
dengan metode TOPSIS.

1 Pendahuluan
Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten merupakan impian
untuk mencapai tujuan dari setiap instansi atau perusahaan. Rumah sakit sebagai
instansi penyedia pelayanan kesehatan masyarakat, dituntut untuk memiliki pegawai
dengan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan kompeten supaya mampu
bersaing dalam memajukan perkembangan rumah sakit tersebut.
Beberapa rumah sakit memberi apresiasi kepada pegawai-pegawai terbaik mereka
dengan berbagai kriteria penilaian yang telah ditetapkan direksi rumah sakit. Apresiasi
yang diberikan kepada pegawai terbaik berupa bonus atau tambahan gaji setiap satu
bulan sekali.
Penilaian karyawan ataupun pegawai secara umum memiliki berbagai manfaat bagi
karyawan maupun instansi rumah sakit. Bagi karyawan akan memicu semangat
berkompetisi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Salah satunya ditandai dengan
meningkatnya etos kerja para karyawan itu sendiri, sedangkan untuk organisasi akan
berdampak pada peningkatan produktifitas bagi organisasi itu sendiri [1].
Namun kendala yang dihadapi adalah sulitnya melakukan penilaian pegawai terbaik
jika terdapat pegawai dengan potensi yang sama. Selain itu keputusan direktur sebagai
pemegang hak otoritas tertinggi memungkinkan adanya kesan kurang transparan dan

119

terbuka dalam menilai pegawai dengan hanya melibatkan kriteria yang ditentukannnya
saja.
Pada penelitian sebelumnya, SAW (Simpe Additive Weighting) diterapkan sebagai
metode pendukung keputusan pemberian bonus tahunan pada karyawan dengan
memasukan berbagai kriteria sebagai bahan pertimbangan diantaranya adalah lama
bekerja, jumlah kedatangan setahun, kerajinan setahun, dan hasil kerja setahun [2].
Sedangkan pada penelitian [3] kriteria yang digunakan adalah taat peraturan, kejujuran,
absensi, kedisiplinan, tanggung jawab, kebersihan, kerajinan, kreatifitas, kerjasama dan
senyuman.
Penerapan TOPSIS untuk menentukan karyawan terbaik juga diterapkan di PT.
Indofood. Kriteria yang digunakan adalah komunikasi, tingkat kehadiran, jumlah jam
lembur, masa kerja, loyalitas dan kedisiplinan [4]. Penggunaan TOPSIS juga diterapkan
untuk memilih staff akademik terbaik dengan 7 kriteria kualifikasi maksimal,
pengalaman, gaji per-bulan, kemampuan menangani mata pelajaran yang berbeda,
kegiatan penelitian, keterampilan teknis, dan presentasi/komunikasi [5] Penelitian
sebelumnya juga dilakukan dengan menerapkan beberapa metode pendukung
keputusan pemilihan pegawai terbaik seperti TOPSIS dan AHP [6], kemudian
himpunan intuitionistic FUZZY dengan metode TOPSIS [7].
Pengambilan ide dan solusi dari masalah yang terjadi memanfaatkan sarana
teknologi dan sistem yang semakin maju yaitu Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
dengan metode TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal
Solution) yang bertujuan membantu pengguna mengambil kebijakan keputusan dalam
proses penilaian pegawai terbaik yang lebih akurat dan terhitung.

2 Dasar Teori
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 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 [8]. Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Membuat matriks keputusan ternormalisasi.
b. Membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot.
c. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif.
d. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan solusi ideal positif dan
matriks solusi ideal positif.
e. Mentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif.
TOPSIS membutuhkan rating kerja setiap alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang
ternormalisasi seperti pada Persamaan 1 berikut:
𝑥𝑖𝑗
𝑟𝑖𝑗 =
, dengan i=1,2,…,m; dan j=1,2,…,n
(1)
𝑚

√∑

𝑖=1

x𝑖j 2

Keterangan:
𝑟𝑖𝑗 = matriks ternormalisasi [i][j]
𝑥𝑖𝑗 = matriks keputusan [i][j]
Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dapat ditentukan berdasarkan rating
bobot ternormalisasi (yij)seperti pada Persamaan 2, 3 dan 4 berikut.
yij = wi rij ; dengan i=1,2,…,n.
(2)
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A+= (y+1 , y+2,…, y+n);
A- = (y-1 , y-2,…, y-n);
Keterangan:
yij = matriks ternormalisasi terbobot [i][j]
wi = vector bobot [i]
y+j = max yij ; jika j adalah atribut keuntungan
minyij ; jika j adalah atribut biaya
y-j = min yij ; jika j adalah atribut keuntungan
maxyij ; jika j adalah atribut biaya
j = 1,2,…,n.
dengan
𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑦𝑖𝑗 ; jika j adalah atribut keuntungan
𝑦𝑗+= {
𝑚𝑖𝑛
𝑖𝑦𝑖𝑗 ; jika j adalah atribut biaya
𝑚𝑖𝑛
𝑖𝑦𝑖𝑗 ; jika j adalah atribut keuntungan
𝑦𝑗−= {
𝑚𝑎𝑥
𝑖𝑦𝑖𝑗 ; jika j adalah atribut biaya
𝑗 = 1, 2, …,n
Jarak antara alternatif A1 dengan solusi ideal positif dirumuskan seperti
Persamaan 7 berikut.
𝐷𝑖 + = √∑

𝑛
𝑖=0

(yi + − y𝑖j )2, dengan i = 1,2,…,n

(3)
(4)

(5)
(6)
pada

(7)

Keterangan:
𝐷𝑖 + = jarak alternatif dengan solusi ideal positif
y𝑖j = matriks normalisasi terbobot[i][j]
yi + = solusi ideal positif[i]
Jarak antara alternatif A1 dengan solusi ideal positif dirumuskan seperti pada
Persamaan 8 berikut.
𝐷𝑖 − = √∑

𝑛
𝑗=1

(yij − y𝑖 − )2 , dengan i=1,2,…,m

(8)

Keterangan:
𝐷𝑖 − = jarak alternatif dengan solusi ideal negatif
y𝑖j = matriks normalisasi terbobot[i][j]
yi − = solusi ideal negatif[i]
Nilai preferensi untuk setiap alternatif (V1) diberikan seperti pada Persamaan 9
berikut.
𝐷−
𝑉1 = 𝐷 − +𝑖 𝐷 + , dengan i=1,2,…, m
(9)
𝑖

𝑖

Nilai V1 yang lebih besar menunjukan bahwa alternatif A1 lebih dipilih.
Keterangan:
V1 = kedekatan tiap alternatif terhadap solusi ideal
𝐷𝑖 += jarak alternatif dengan solusi ideal positif
𝐷𝑖 −= jarak alternatif dengan solusi ideal negatif
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3 Model Sistem
3.1 Flowchart Sistem

Gambar 1. Flowchart Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Pegawai Terbaik Menggunakan
Metode TOPSIS.

3.1 Kriteria dan Bobot
Kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan pemilihan pegawai terbaik rumah sakit
mengacu pada penelitian yang terdahulu dengan sumber penelitian yang sejenis [3]. 5
kriteria dan bobot yang digunakan yaitu Kedisplinan, Absensi, Tanggung Jawab,
Kerjasama, Keatifitas tersaji pada Tabel 1. Rentang nilai yang diberikan pada setiap
alternatif ialah nilai antara 1 hingga 5 dengan keterangan tiap nilai yang diberikan
adalah 1 = Sangat Buruk, 2 = Buruk, 3 = Cukup, 4 = Baik, 5 = Sangat Baik.
Tabel 1. Kriteria dan Bobot Kriteria.

Kode kriteria Keterangan
C1
Penilaian Kedisplinan

Sifat
Benefit
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Kode bobot
W1

Bobot
25

C2
C3
C4
C5

Penilaian Absensi
Penilaian Tanggung Jawab
Penilaian Kerjasama
Penilaian Kreatifitas

Cost
Benefit
Benefit
Benefit

W2
W3
W4
W5

25
20
15
15

4 Hasil dan Pembahasan
Matriks ternormalisasi terbobot seperti yang tersaji pada Gambar 2 didapatkan
melalui beberapa langkah yaitu penilaian masing-masing kriteria yang digunakan
sebagai Matriks Keputusan dan normalisasi matriks keputusan. Hasil dari Matriks
Keputusan Ternormalisasi tersebut kemudian dihitung sesuai dengan bobot dari
masing-masing kriteria yang sudah ditentukan yaitu 25% untuk Kedisiplinan, 25%
untuk Absensi, 20% untuk Tanggung Jawab, 15% untuk Kerjasama dan 15% untuk
Kreatifitas.

Gambar 2. Matriks ternomalisasi terbobot dari setiap alternatif.

Sebelum mendapatkan jarak alternatif solusi ideal positif dan negatif seperti yang
tersaji pada Gambar 3, pencarian solusi ideal positif dan solusi ideal negatif setiap
alternatif terlebih dahulu dilakukan menggunakan Persamaan 5 dan 6. Solusi ideal
positif merupakan nilai maksimum dari semua nilai kriteria ternormalisasi terbobot
setiap alternatif. Sedangkan nilai solusi ideal negatif merupakan minimum dari semua
nilai kriteria ternormalisasi terbobot setiap alternatif. Hasil pencarian solusi ideal positif
dan solusi ideal negatif kemudian digunakan untuk mencari jarak alternatif solusi ideal
positif dan negatif menggunakan Persamaan 7 dan 8.
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Gambar 3. Jarak solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dari setiap alternatif.

Dari hasil perhitungan jarak solusi ideal positif dan negatif pada Gambar 4, nilai
preferensi dapat dihasilkan dengan perhitungan kedekatan tiap alternatif terhadap solusi
ideal menggunakan Persamaan 4. Nilai preferensi yang disajikan pada Gambar 4
merupakan nilai yang dijadikan sebagai bahan acuan pemilihan pegawai terbaik.

Gambar 4. Nilai preferensi dari setiap alternatif
Nilai Preferensi yang didapatkan setiap alternatif kemudian diurutkan sesuai dengan
kebutuhan pengguna. Pada penilaian pegawai terbaik rumah sakit ini, pengurutan
dilakukan dari nilai preferensi tertinggi hingga ke terendah, dengan asumsi bahwa
semakin besar nilai preferensi maka semakin tinggi kemungkinan pegawai tersebut
layak dijadikan sebagai pegawai terbaik dan layak mendapatkan bonus atau tambahan
gaji.
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5 Kesimpulan dan Saran
Penerapan metode TOPSIS untuk pemilihan pegawai terbaik rumah sakit dapat
diterapkan dengan kriteria pendukung keputusan antara lain kedisiplinan, absensi,
tanggung jawab, kerjasama, dan kreatifitas. Dengan sistem pendukung keputusan ini,
pihak rumah sakit mendapatkan preferensi pegawai terbaik guna memberikan apresiasi
seperti bonus atau gaji tambahan kepada pegawai secara obyektif terhitung dan
transparan.
Adapun saran yang disampaikan untuk proses pengembangan sistem ini kedepan
yaitu sistem ini dapat menambah atau mengubah kriteria dan nilai bobot karena
kebijakan rumah sakit guna memacu kompetensi dan skill pegawai.
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