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ABSTRAK
Untuk meningkatkan kualitas kinerja bidan di puskesmas lumajang perlu dilakukan
penilitian kinerja secara periodik agar lebih memotivasi para bidan untuk lebih semangat
dalam meningkatkan dedikasi kinerjanya.Metode Topsis diterapkan untuk pendukung
keputusan yang akan diambil berdasarkan pada hasil ujian tenaga kesehatan
puskesmas,Topsis merupakan Metode yang menggunakan prinsip bahwa alternatif yang
terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal
negative.Dari hasil perhitungan Metode Topsis dapat menjadi masukan bagi dinas
kesehatan dalam menentukan bidan teladan serta data yang diperoleh nantinya menjadi
data yang objektif.
Kata kunci : Topsis, Bidan Teladan, Kabupaten Lumajang
Abstrack : To improve the quality of midwife's performance in puskesmas lumajang, it is
necessary to conduct periodic performance research to motivate midwives to be more
motivated in improving their dedication of performance. The Topsis method is applied to
the decision that will be taken based on the results of examination of puskesmas health
personnel, Topsis is a method that uses alternative principles can be obtained from the
ideal solution of the negative and furthest from the ideal solution negatively. From the
calculation of the Topsis Method can be an input for the health service in determining the
exemplary midwife as well as data that becomes objective data momentum.
Keywords: Topsis, midwife, Regency Lumajang
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yang akan diambil didasarkan pada hasil

PENDAHULUAN
Untuk

meningkatkan

ujian tenaga kesehatan puskesmas yang

kualitas

menjadi pertimbangan. Maka dari itu

kinerja bidan di puskesmas lumajang perlu

dalam penelitian ini penulis mengangkat

dilakukan penilian kinerja secara periodik

judul “Sistem Pendukung Keputusan

agar lebih memotivasi para bidan untuk
lebih

semangat

dalam

Pemilihan Bidan Teladan Menggunakan

meningkatkan

dedikasi kinerjanya. Namun bukanlah
perkara mudah dalam melakukan seleksi

keputusan

(SPK)

dalam

digunakan

proses

kemampuan mengukur kinerja relatif dari
alternatif pengambilan keputusan. (Jurnal

teladan pusekesmas yang dijalani oleh

SAINTIKOM Vol.14, No. 3, September

para bidan tersebut. Berdasarkan peraturan

2015)

dan hasil penilaian tersebut, akan dibuat
sebagai bahan pengambilan keputusan

1.

dengan
yang

kebutuhan yang diharapkan. Hasil dari

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar
telah

diuraikan

belakang

sebelumnya

terdapat beberapa permasalahan yang

proses ini berupa tahapan penilaian bidan

akan diangkat dalam Tugas Akhir ini,

sebagai rekomendasi bagian pengambilan

antara lain:

keputusan untuk memilih bidan yang
cocok mendapatkan penghargaan sebagai

1. Bagaimana

bidan teladan.
Berdasarkan

menyelesaikan

mudah dipahami dan efisien serta memiliki

pembuatan sukses story) tenaga kesehatan

sesuai

untuk

ini disebabkan konsepnya sederhana dan

test atau nilai seleksi (tes tulis dan

diambil

yang

pengambilan keputusan secara praktis. Hal

akan diambil didasarkan pada hasil ujian

dapat

Metode

dari solusi ideal negatif. Metode ini banyak

pengambilan keputusan. Keputusan yang

yang

merupakan

metode

terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh

menyediakan berbagai alternatif yang
dilakukan

TOPSIS

Karena

yang terpilih harus mempunyai jarak

dapat

memberikan informasi dan membantu

dapat

TOPSIS”.

menggunakan prinsip bahwa alternatif

untuk menentukan bidan teladan. Sistem
pendukung

Metode

menerapkan

Metode Topsis kedalam sistem
uraian

penilaian kinerja bidan.

diatas,

2. Bagaimana melakukan proses

pemilihan metode Topsis sebab keputusan

perhitungan
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implikasi

dan

aturan-aturan

yang

telah

METODE PENELITIAN
3.1. Metodologi Penelitian

ditetapkan.
2.

Tujuan
Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini

adalah:
a. Untuk

menilai

kinerja

bidan

Puskesmas di Lumajang.
b. Menerapkan

perhitungan

Metode

TOPSIS dalam penilaian kinerja bidan.
3. Batasan Masalah / Ruang Lingkup
Agar tidak menyimpang jauh dari
permasalahan, maka Tugas Akhir ini
mempunyai batasan masalah sebagai
berikut:
a. Bidan yang akan di nilai pada
penilaian dalam penelitian ini
adalah bidan yang bekerja di
Puskesmas.
b. Pengolahan

data

dilakukan

dengan menggunakan metode
TOPSIS
c. Variable input yang digunakan
dalam penelitian ini berupa uji
tes tentang bidang kesehatan
puskesmas

Kabupaten

Gambar 3.1. Metodologi Penelitian

Lumajang.
d. Sistem penilaian kinerja bidan
ini

dilakukan

di

Dinas

Kesehatan Lumajang
METODOLOGI PENELITIAN
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Pada

tahapan

penelitian,

dilengkapi

dengan

penyajian

diagram

alur

success story, dan soal Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN).

(flowchart)

pelaksanaan

penelitian

memudahkan

dalam

b. Pengumpulan Data

untuk

Proses pengumpulan data ini

memahami

meliputi tahap studi kepustakaan,

tahapan penelitian yang dapat dilihat

observasi, dan wawancara.

pada gambar 3.1.

1. Studi kepustakaan meliputi

a. Identifikasi Masalah
Proses

mengidentifikasi

merumuskan
bagaimana
Bidan

pengumpulan

Terbaik

penelitian

dan

sebagai bahan refrensi dari

tentang

buku, paper, jurnal penelitian,

menentukan

artikel, dan makalah serta

masalah
proses

pada

dan

informasi

tempat

mencari

informasi yang bersumber

cara

dari

situs

internet

teroptimal yang akan dioperasikan

berhubungan

oleh sistem pendukung keputusan.

permasalahan

Sehingga pada rumusan masalah

dibahas.

pada

penelitian

ini

adalah

2. Observasi
yang

yang
dengan

yang

dan

akan

wawancara

bagaimana

membangun

sistem

pendukung

keputusan

dengan

pengumpulan data tentang

menggunakan metode Technique

aspek atau kriteria penilaian

For

hingga

Order

Similarity

Ideal

by

meliputi

mendapatkan

data

Solution

penilaian dalam penetapan

(TOPSIS) sebagai basis dari proses

bidan terbaik dari seluruh

pengambilan

untuk

puskesmas

di

menentukan bidan terbaik dari

Lumajang

kepada

seluruh puskesmas di Kabupaten

Kesehatan

Lumajang berdasarkan ranking

Lumajang.

yang

to

Preference

dilakukan

keputusan

dilakukan

Kabupaten

Kabupaten

dengan

perhitungan menggunakan kriteria
penilaian

meliputi

nilai

dari

pengerjaan : soal pilihan, soal esai,

c. Merancang Desain Sistem
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Dinas

5

Desain yang dirancang adalah

d. Implementasi Sistem

merancang basis data, merangcang

Sistem diimplementasikan dalam

struktur menu pada system yang

bentuk

akan dibangun, dan perancangan

menggunakan bahasa pemograman

antar

untuk

WEB PHP dengan memasukan

mempermudah komunikasi antara

data yang ada atau data yang akan

sistem dengan pengguna. Serta

dilakukan

menggambarkan

pengujian seperti data dibawah.

muka

(interface)

proses

perhitungan metode Topsis seperti
flowchat
bagaimana

dibawah
alur

ini

perangkat

untuk

lunak

melakukan

e. Pengujian dan Analisis Sistem

tentang

Pengujian

perhitungan

dilakukan

dengan metode Topsis.

dan

analisa

untuk

kekurangan

maupun

sistem
mencari

kesalahan

yang terjadi pada sistem seperti
kesalahan

fungsi,

kesalahan

interface kesalahan dalam struktur
data, ataupun kesalahan kinerja,
sehingga

kemudian

diperbaik

dan

juga

dapat
dilakukan

analisa sistem untuk menetapkan
sistem

telah

perumusan

bekerja

sesuai

masalah

pada

penelitian ini.

f. Kesimpulan dan Saran
Apabila

seluruh

prosedur

penelitian telah dilalui, maka dapat
diambil kesimpulan dan saran yang
ditinjau dari aspek pengujian fitur
dan performa dari database sistem
Gambar 3.2 Diagram Flowchat

yang kemudian dapat ditunjang

Topsis

dengan saran untuk keperluan
penunjang
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bagi

perkembangan
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sistem selanjutnya di masa yang

a. Use Case Diagram

akan datang.

Use Case Diagram merupakan teknik
untuk merekam persyaratan fungsional
sebuah sistem. Use Case mendeskripsikan

3.2. Analisis Sistem

interaksi yang tipikal antara pengguna

Sistem ini dibangun menggunakan

sistem dengan sistem itu sendiri.

bahasa pemrograman PHP dan database
My

SQL.

PHP

adalah

aplikasi

programming yang banyak digunakan
sehingga

mempermudah

informasi.

MySQL

memperoleh

digunakan

karena

koneksinya cepat dan dapat menampung
data yang cukup banyak, selain itu MySQL
juga

banyak

mempermudah

digunakan
untuk

Gambar 3.3. Use Case Diagram pada

sehingga

Sistem Penilaian Bidan Terbaik

memperoleh

Pada gambar 3.2. menyatakan use

informasi tentang MySQL.

case diagram yang menjelaskan mengenai
3.2.1

Analisis Data Sistem
Melakukan
analisa

hak ases yang dimiliki oleh user dan
admin.

terhadap

Admin

memiliki

permasalahan pada penelitian ini, yang

menginput

berkatitan dengan variabel pada objek

melakukan perhitungan TOPSIS dengan

penelitian. Pada hal ini, dilakukan untuk

menginput

merancang sistem pengambilan keputusan

menginput data skor penilaian bidan,

menentukan bidan terbaik dari seluruh

menginput bobot keputusan, dan melihat

puskesmas

Lumajang,

data hasil analisa SPK penilaian bidan,

dengan data pendukung yaitu data bidan

serta mencetak hasil rekap penilaian bidan.

yang meliputi nama lengkap, penempatan

Sedangkan user dapat melihat hasil analisa

puskesmas,

penilaian

di

Kabupaten

prestasi,

dan

penilaian

data

bidan,

wewenang

data

dan

kriteria

mencetak

penilaian bidan.

terhadap pengerjaan soal-soal yang telah
ditetapkan sebagai kriteria penilaian.

b. Activity Diagram

3.2.1 Analisis Desain Sistem
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berwenenang

penilaian,

hasil

rekap
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Activity Diagram merupakan teknik

rekap penilaian bidan. Apabila aktivitas

untuk mendeskripsikan logika prosedural,

admin terselesaikan, maka admin akan

dimana activity diagram ini merupakan

logout dari sistem.

state diagram khusus, yang mana sebagian
besar

state

adalah

action

dan

menggambarkan proses-proses dan jalurjalur aktivitas dari setiap level secara
umum (Munawar, 2005).

Gambar 3.5. Activity Diagram User

Gambar 3.4 menjelaskan user
Gambar 3.4. Activity Diagram Admin

melakukan login untuk mengakses sistem
yang kemudian akan dilakukan validasi

Pada gambar 3.3 menjelaskan

oleh

sistem

terhadap

username

dan

bahwa admin harus melakukan login untuk

password. User dapat melihat hasil analisa

dapat mengakses sistem yang mana akan

SPK dengan metode TOPSIS untuk

dilakukan

dan

penilaian bidan terbaik dan juga mencetak

password. Setelah tervalidasi, admin dapat

hasil rekap penilaian. Kemudian user

melakukan aktivitas dari pilihan menu.

keluar dari sistem.

Admin

3.2 Contoh Kasus

validasi

dapat

username

menginput

data

user,

menginput data bidan, menginput data

Terdapat

penilaian

bagi

tenaga

kriteria penilaian, menginput data skor

kesehatan teladan puskesmas di Kabupaten

penilaian

bobot

Lumajang pada tahun 2016, dengan

keputusan, dan melihat data hasil analisa

menilai sebanyak 22 bidan yang tersebar di

SPK penilaian bidan, serta mencetak hasil

seluruh puskesmas Kabupaten Lumajang

bidan,

menginput
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untuk menjadi bidan terbaik menggunakan

Pada pengambilan keputusan ini bidan

metode Technique For Others Reference

terbaik ini menggunakan penilaian yang

by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)

mengacu pada 4 kriteria, yaitu :

sebagai pendukung keputusan. Dengan

1. C1 = Soal Pilihan

nama-nama bidan sebagai berikut.

2. C2 = Soal Esai

A1

=

Ari Peristiwana

3. C3 = Success Story

A2

=

Ari Tri. V

4. C4 = Soal Jaminan Kesehatan Nasional

A3

=

Dian Pujiningtyas

A4

=

Duratul Farida

A5

=

Dwi Ely Setia Eka

(JKN)

Penilaian pada setiap kriteria yang

Wati

berupa data nilai awal dalam bentuk angka,

A6

=

Dyah Sulistina

kemudian

dikonversi

A7

=

Eny Setiowati

konversi yang kemudian digunakan dalam

A8 =

Fifin Friliantini

ranking kecocokan, yaitu dengan nilai

A9 =

Lulus Ati, Amd. Keb

konversi dengan 1 sampai 4, dengan tabel

A10

=

Nisa Sulistyo

skor

A11

=

Nor Subaidah

ditunjukkan pada Tabel 3.1.

A12 =

Nugroho Pramuka N.

A13

=

Rachel Arinda

A14

=

Rizqi

A15

=

Siti Aisyah

A16

=

Siti

kriteria

sebagai

menjadi

berikut

Suciana

Wulansari

Samisatun

Maulina, Amd.Keb.
A17

=

Siti Zulaikhah

A18

=

Sulik Rahayu

A19

=

Umi Faridah

A20

=

Umi Zahroe

A21

=

Wiwik Sunarsih

A22 =

Yati Widayati

Tabel 3.1. Skor Kriteria
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nilai

yang

9

Maulina,

Amd.Keb.

sebagai

Bidan Terbaik di Puskesmas Kabupaten
Lumajang Tahun 2016 dengan nilai 1,00
HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Sistem
Implementasi sistem adalah tahap
penerapan sistem yang telah dibuat pada
tahap

perancangan.

bertujuan

untuk

Implementasi
menerjemahkan

perancangan berdasarkan hasil analisis
dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh
Tabel 3.2. Penilaian Pada

mesin dengan tujuan mengujicoba sistem

Setiap Kriteria

sebelum di implementasikan.
Pengujian Sistem
Pengujian sistem dilakukan untuk
setiap tampilan program yang dibangun
beserta pengkodeannya dalam bentuk file
program

dengan

kemudahan

dan

tujuan

memberikan

informasi

kepada

pengguna agar lebih mudah dipahami.
Halaman Data Kriteria
Halaman data kriteria, merupakan
halaman untuk menampilkan prosentase
atau range nilai yang akan diberikan
kepada setiap variabel yang digunakan
Tabel 3.3. di bawah ini menunjukkan

untuk menentukan acuan memberikan

kecocokan alternatif yang merupakan nilai

nilai, Halaman Data Kriteria dapat dilihat

konversi dari nilai awal dari hasil penilaian

pada gambar 4.2.

pada setiap kriteria penilaian.
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Gambar 4.2 Halaman Data Kriteria
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Halaman Alternatif
Halaman alternatif bertujuan untuk

menampilkan

memberikan

bidan yang akan dilakukan penilaian

informasi

data

kepada

halaman

penilaian

alternatif untuk menambahkan data

pengguna dan melihat data siapa saja yang

dalam

termasuk dalam perhitungan untuk di

Halaman data evaluasi dapat dilihat

lakukan perhitungan, terdpat juga keyword

pada gambar 4.5.

menentukan

bidan

terbaik.

cari nama dan tombol edit data serta hapus
data untuk memudahkan pengguna dalam
mengolah data, halaman alternatif dapat
dilihat pada gambar 4.3.

Gambar 4.3 Halaman Alternatif
Gambar 4.5 Halaman Data Evaluasi
Halaman Data Evaluasi
Halaman
data
merupakan

halaman

evaluasi
untuk

Pengujian Sistem
Dari pengujian sistem yang

menampilkan kriteria penilaian pada

telah

bidan atau data yang akan diberikan

bahwa hasil dari perangkingan di atas

penilian terhadap objek yang akan

nilai terbesar yaitu 1.00, sehingga

dilakukan penilaian atau melakukan

alternatif yang terpilih menjadi bidan

evaluasi, terdapat kolom atau tombol

teladan adalah alternatif A16 : Siti

untuk melakukan evaluasi penilaian

Samisatun Maulina, Amd.Kep.

terhadap objek tersebut yang berkaitan

Halaman pengujian sistem tersebut dapat

dengan data kriteria seperti soal pilihan,

dilihat pada gambar dibawah berikut.

soal essay, success stori dan JKN, Pada
tombol tambah data evaluasi akan

dilakukan

dapat

diketahui
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Tabel 4.1 Tabel Kesesuaian Perankingan
Data Awal dengan Data Hasil TOPSIS
Tabel di atas menunjukkan hasil
ranking yang didapatkan oleh setiap bidan
berdasarkan
Gambar 4.14 Hasil Pengujian Sistem

hasil

perhitungan

yang

dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan
perhitungan TOPSIS.

Tingkat Akurasi Sistem
Untuk menghitung tingkat akurasi

Hasil perhitungan Dinas Kesehatan

sistem dimana mempunyai definisi sebagai

yang ditunjukkan pada kolom “Data Awal”

tingkat kedekatan antara nilai prediksi

dimana Nilai didapatkan dari penjumlahan

dengan nilai aktual. Sehingga, disajikan

pada setiap kriteria lalu di rangkingkan dari

dalam rumus sebagai berikut.

hasil penjumlahan data yang paling besar
akan dipilih menjadi rangking satu dan

Accuracy

seterusnya, sedangkan pada kolom “Data
TOPSIS” didapatkan dari perhitungan

Tabel

di

bawah

ini

akan

menunjukkan kesesuaian antara hasil
berdasarkan
yang

proses

dilakukan

perangkingan

dinas

metode TOPSIS yang dirangkingkan dari
yang terbesar mendapat rangking satu dan
seterusnya.

kesehatan
Pada kolom kecocokan terdapat

dengan proses perangkingan dari hasil
TOPSIS.

tanda “√” dimana pada data tersebut posisi
rangkingnya sama data awal maupun data
topsis,

begitupun

sebaliknya

“x”

menandakan bahwa data tersebut tidak
sama rangkingnya dengan data awal dan
topsis karena perhitungan data awal
berbeda dengan perhitungan data topsis,
perhitungan data awal hanya dijumlahkan
data kriterianya untuk merangkingkan
sedangkan pada data topsis masih melalui
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perhitungan atau prosedur yang ada

TOPSIS, ia mendapatkan ranking

ditopsis.

25.

Dengan jumlah data sebanyak 22 data,

e. Nugroho

Pramuka

N.

terdapat perbedaan ranking data awal dan

mendapatkan ranking 15 pada

perhitungan topsis yang didapatkan dari 8

hasil

bidan, yaitu :

Dinas Kesehatan. Sedangkan pada

a. Sulik

perhitungan

perhitungan

hasil perhitungan TOPSIS, ia
Rahayu

mendapatkan

ranking 4 pada hasil perhitungan
Dinas Kesehatan.

mendapatkan ranking 12.

f. Nor

Subaidah

mendapatkan

ranking 17 pada hasil perhitungan
Sedangkan pada hasil perhitungan

perhitungan

TOPSIS, ia mendapatkan ranking 9.

Sedangkan pada hasil perhitungan

Dinas

Kesehatan.

TOPSIS, ia mendapatkan ranking

b. Umi Faridah Saputra mendapatkan

20.

ranking 9 pada hasil perhitungan
Dinas Kesehatan. Sedangkan pada
hasil perhitungan TOPSIS, ia

g. Dwi

Ely

Setia

Eka

Wati

mendapatkan ranking 22 pada

mendapatkan ranking 4.

hasil

perhitungan

perhitungan

mendapatkan

Dinas Kesehatan. Sedangkan pada

ranking 12 pada hasil perhitungan

hasil perhitungan TOPSIS, ia

perhitungan

mendapatkan ranking 17.

c. Fifin

Friliantini

Dinas

Kesehatan.

Sedangkan pada hasil perhitungan
TOPSIS, ia mendapatkan ranking
22.

Hal

tersebut

ketidaksesuaian

menunjukkan
antara

hasil

perankingan yang dilakukan oleh

d. Siti

Zulaikhah

mendapatkan

Dinas

Kesehatan

dengan

hasil

ranking 13 pada hasil perhitungan

perankingan sistem dengan metode

perhitungan

TOPSIS dengan banyaknya data yang

Dinas

Kesehatan.

Sedangkan pada hasil perhitungan

tidak sesuai yaitu 8 data.
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Namun, data hasil perhitungan yang
lainnya menunjukkan hasil yang sesuai
antara hasil kinerja sistem dengan hasil
perhitungan yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan. Dalam hal ini ditunjukkan oleh
14 bidan yang mendapatkan hasil ranking
yang sama. Sehingga terdapat 14 data yang
sesuai.
Untuk
akurasi

menghitung

kinerja

sistem,

tingkat
maka

dibutuhkan jumlah data yang sesuai
antara hasil perankingan data awal
dengan hasil perankingan sistem
dengan metode TOPSIS, kemudian
akan dibandingkan dengan jumlah
data yang ada. Tingkat akurasi
kinerja sistem akan dinyatakan dalam
bentuk persentase (%). Pada tabel 4.1
tersebut didapatkan jumlah data yang
sesuai adalah 14 data dari 22 data
yang ada, jadi tingkat akurasinya
adalah :
Accuracy

Sehingga, tingkat akurasi kinerja sistem ini
adlah 63,63%.

ataupun dengan menggunakan metode
Sistem Pendukung Keputusan lainya.
KESIMPULAN DAN SARAN

2. Penelitian

mengembangkan

Kesimpulan

efisiensi dan akurasinya.

laporan penelitian ini adalah sebagai
berikut.

1. Metode

Topsis

diimplementasikan
berbasis

web

dapat

pada
sehingga

sistem
dapat

direkomendasikan untuk digunakan
sebagai alternatif pemilihan bidan
teladan.

2. Sistem Pendukung Keputusan ini
menggunakan
hasil

metode
akhir

TOPSIS

dari

proses

pendukung pemilihan bidan teladan
ini adalah nilai prefensi tertinggi
adalah alternative yang paling utama
atau dipilih.
Saran
Pada penelitian ini masih sangat jauh dari
kata sempurna, disarankan bagi penelitian
selanjutnya agar :

1. Penggunaan sistem ini membutuhkan
berbagai kriteria tambahan diluar dari
skripsisi

ini

untuk

dengan

dapat
metode-

metode baru yang lebih baik tingkat

Kesimpulan dari penyusunan

dimana

selanjutnya

mendukung

keputusan dalam menentukan bidan
teladan menggunakan metode Topsis
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