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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan untuk mendapatkan karyawan dengan memiliki kompetensi 

yang baik bukan lah hal yang mudah, karena harus memiliki kemampuan 

yang sesuai dengan kompetensi standar yang berlaku di suatu perusahaan. 

Dengan memiliki karyawan dengan kemampuan yang baik dan memiliki 

kompetensi standar yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan bisa membantu perusahaan itu menjadi produktif. 

 Selama ini dalam pemenuhan kebutuhan karyawan, masih banyak 

perusahaan yang tidak menggunakan sistem dan mekanisme proses seleksi 

penerimaan secara baku. Kesalahan penempatan karyawan yang tidak tepat 

merupakan persoalan yang seringkali terjadi. Kekeliruan dalam proses 

pembuatan keputusan seleksi penerimaan menyebabkan produktivitas kerja 

menjadi rendah dan bahkan tidak memberikan hasil secara nyata. Memiliki 

karyawan dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang memadai 

merupakan modal utama dan secara signifikan mempengaruhi kelancaran 

operasionalnya. 

Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil kasus di Rumah Sakit 

Marinir Cilandak Jakarta Selatan dimana dalam penerimaan karyawan di 

tempat ini si penerima karyawan masih menggunakan cara manual yaitu 

menyeleksi karywan satu persatu tanpa ada bantuan sistem komputerisasi. 

Hal ini sudah dianggap kuno oleh beberapa orang karena dalam 

penerimaannya masih menggunakan catatan kertas. 

Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk membuat sistem penerimaan 

karyawan di tempat ini dengan harapan dapat membantu si penerima 

karyawan dalam hal ini adalah HRD agar dapat lebih mudah menentukan 

karyawan yang akan diterima di Rumah Sakit Marinir Cilandak.   

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan satu sistem yang dapat 

membantu user dalam hal ini adalah HRD untuk menentukan keputusannya 

dalam menerima dan menempatkan karyawan di Rumah Sakit Marinir 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

 

Cilandak. Salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

“decision tree dan profile matching”. Metode Profile matching secara garis 

besar adalah suatu metode yang membandingkan antara kompetensi individu 

dengan kompetensi standar yang telah berlaku di suatu perusahaan tersebut 

(Rumah Sakit Marinir Cilandak) yang nantinya akan dicari selisih gap atau 

jarak antara kompetensi individu dengan kompetensi standar yang 

berlaku.Sedangkan Metode decision tree secara garis besar adalah salah satu 

metode klasifikasi yang paling populer karena mudah di interperensi manusia. 

Pohon keputusan adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau 

struktur berhirarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data 

menjadi pohon keputusan dan aturanaturan keputusan. Data dalam pohon 

keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. 

Atribut  menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam 

pembentukan tree. (Siska Haryati, Aji Sudarsono, Eko Suryana 2015). Oleh 

karena itu penelitian ini akan menganalisa dan merancang sebuah sistem 

untuk menentukan keputusan dalam penerimaan dan penempatan karyawan 

di Rumah Sakit Marinir Cilandak dengan metode decision tree algoritma c4.5 

dan profile matching. 

 

I. 2 Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui latar belakang di atas maka penilitian ini akan 

merumuskan  masalah bagaimana merancang sistem pendukung keputusan 

untuk seleksi penerimaan calon pekerja yang sesuai dengan kemampuannya 

menggunakan metode decision tree algoritma C4.5 dan profile matching 

 

I. 3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Menentukan pelamar yang akan diterima di Rumah Sakit Marinir Cilandak 

b. Menentukan posisi bagian kerja pelamar yang sudah diterima di Rumah Sakit 

Marinir Cilandak. 
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I. 4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Membantu user untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kompetensi 

standar perusahaan 

b. Mempermudah user untuk menginput data calon karyawan 

 

I.5 Pembatasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah :  

a. Peneliti terfokus pada output antara diterima atau ditolaknya calon karyawan 

pada Rumah Sakit Marinir Cilandak. 

b. Peneliti terfokus pada kompetensi standar yang telah ditetapkan oleh Rumah 

Sakit Marinir Cilandak. 

c. Peneliti terfokus pada penerimaan karyawan di Rumah Sakit Marinir 

Cilandak. 

 

I.6  Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan masalah maka dibuat suatu 

sistematika penulisan yang dapat menjelaskan secara singkat mengenai 

gambaran penelitian,sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

 tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

 penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dijelaskan tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan teori-

teori dasar serta hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Pada bab ini memuat tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang 

berkaitan dengan decision tree algoritma c4.5 dan profile matching. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan menjelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan penelitian, metode pemecahan masalah secara sistematis 

dari menentukan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, menganalisis 

sampai menarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. 

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini menampilkan tentang data-data yang telah didapatkan 

secara langsung serta menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami, 

serta membahas tentang pengolahan data yang membantu dalam proses 

pemecahan masalah.  

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang menyimpulkan hasil dari penelitian yang 

telah didapatkan berdasarkan dari pengolahan dan analisa data penelitian 

yang dilakukan dan memberikan saran yang berguna bagi perusahaan 
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