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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan 

nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI 

dibentuk dengan tugas pokok membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial 

kemanusiaan. Tugas-tugas kemanusiaan itu meliputi kesiapsiagaan bantuan dan 

penanggulangan bencana, pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, 

pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan transfusi darah. 

Atas dasar rasa kemanusiaan dan semangat kesukarelawanan. 

Karyawan yang berkompeten sangat diperlukan dalam sebuah organisasi 

atau perusahaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan. Dengan 

banyaknya karyawan yang dimiliki PMI Surabaya dengan jumlah 192 karyawan 

yang dibagi tiap levelnya yaitu 10 orang pada level manajer dan 182 orang pada 

level operator membuat bagian seksi kepegawaian kesulitan dalam melakukan 

penilaian kinerja karyawan. Kesulitan yang dihadapi adalah pada saat perhitungan 

nilai dari data yang didapatkan karena masih menggunakan perhitungan manual, 

keterlambatan dalam pembuatan laporan penilaian kinerja karyawan yang sering 

menghambat dalam pemberian reward/punishment. Selain itu, penilaian kinerja 

tiap karyawan masih dicatat pada lembaran kertas yang dilakukan bagian seksi 

kepegawaian, belum adanya rekap data dari keseluruhan penilaian kinerja setiap 

karyawan/setiap bulan/setiap tahun, dan karyawan belum mengetahui detail dari 

hasil penilaian kinerja karena karyawan hanya menerima nilai akhir sehingga 
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menyebabkan beberapa karyawan merasa tidak puas dengan hasil akhir penilaian. 

Untuk perhitungan penilaian kinerja, PMI sudah mengacu pada panduan penilaian 

kinerja pegawai melalui dokumen daftar pedoman penilaian PMI (DP3) 

berdasarkan PP No.10 Tahun 1979 dan Surat Edaran Kepala BKN No. 02/SE/1980 

(add. terhitung mulai tgl 01 Januari 2014 PP no. 10 tahun 1979 dihapus dan diganti 

dengan PP no. 46 Tahun 2011  tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri 

Sipil). 

Karyawan yang tidak puas dengan hasil akhir penilaian kinerja akan 

melakukan sanggahan dengan mengisi form sanggahan yang disediakan bagian 

seksi kepegawaian. Form sanggahan akan ditinjau kembali oleh bagian seksi 

kepegawaian untuk melakukan konfirmasi pada karyawan yang bersangkutan. Hal 

ini membuat bagian seksi kepegawaian melakukan kerja dua kali untuk memastikan 

nilai karyawan dan menuliskan kembali hasil dari detail perhitungan penilaian 

kinerja. Penilaian kinerja akan mengambil data dari database absensi sebagai data 

penunjang. Masalah lain saat penilaian berlangsung yaitu belum adanya aplikasi 

yang menghubungkan antara aplikasi absensi yang sudah ada dengan aplikasi 

penilaian kinerja sehingga memperlambat waktu dalam pengerjaan laporan karena 

harus melihat atau mengecek histori kehadiran setiap karyawan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dibangunlah aplikasi penilaian 

kinerja karyawan. Aplikasi ini membahas tentang penilaian kinerja yang dapat 

membantu kepala divisi untuk memudahkan dalam menginputkan nilai dari kinerja 

bawahannya atau karyawannya berdasarkan dokumen DP3, membantu bagian seksi 

kepegawaian dalam menghitung nilai karyawan yng sudah diinputkan oleh kepala 

divisi dan membuat laporan, serta membantu keseluruhan karyawan untuk 
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menampilkan informasi hasil perhitungan nilai secara detail. Aplikasi yang dibuat 

berbasis web karena aplikasi dapat dijalankan di semua sistem operasi dan tidak 

perlu install.  

Dengan adanya aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis web dapat 

membantu dalam proses perhitungan penilaian kinerja, pembuatan laporan 

penilaian kinerja, dan mempermudah karyawan melihat secara detail rekap 

penilaiannya. Aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis web juga menghasilkan 

laporan rekap penilaian kinerja setiap 6 bulan dan laporan karyawan penerima 

reward/punishment untuk membantu kepala bagian dalam pengambilan keputusan. 

Reward/punishment yang dihasilkan hanya berupa daftar karyawan berdasarkan 

nilai akhir yang dihitung. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam Tugas 

Akhir ini adalah bagaimana merancang bangun aplikasi penilaian kinerja karyawan 

pada PMI Surabaya yang sesuai dengan proses bisnis perusahaan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini, perlu adanya batasan 

maasalah agar tidak menyimpang dan berikut masalah yang dibatasi: 

1. Kriteria penilaian berdasarkan dokumen DP3. 

2. Perhitungan penilaian sudah mengacu pada dokumen DP3. 

3. Penilaian dilakukan berdasarkan divisi dan level jabatan. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian Tugas Akhir ini adalah membuat Rancang Bangun Aplikasi Penilaian 

Kinerja Karyawan Berbasis Web pada PMI Surabaya.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari Tugas Akhir ini adalah dapat membantu 

beberapa pihak manajemen seksi kepegawaian PMI Surabaya dalam melakukan 

proses penilaian kinerja karyawan. 

1. Bagi PMI Surabaya 

a. Mempermudah saat pencarian dan pengolahan data. 

b. Mempermudah dan menghemat waktu saat pembuatan laporan. 

c. Meningkatkan kualitas penilaian kinerja. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang penilaian kinerja. 

b. Mengerti bagaimana Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja 

Karyawan Berbasis Web Pada Palang Merah Indonesia (PMI) Surabaya 

digunakan dalam penilaian. 

c. Mampu mengembangkan pemahaman dan kemampuan. 

3. Bagi Karyawan 

a. Memberikan informasi terkait hasil penilaian setiap individu sesuai bagian 

masing-masing. 

b. Memudahkan karyawan mengevaluasi penilaiannya sendiri. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan untuk 

menjelaskan penulisan laporan pada tiap bab. Sistematika penulisan tugas akhir 

dapat dijelaskan pada paragraf di bawah ini. 

Bab pertama pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang menjelaskan inti dari permasalahan. Kemudian 

menjelaskan batasan masalah dari sistem yang dibuat agar tidak menyimpang dari 

ketentuan yang ditetapkan. Selanjutnya menjelaskan tujuan pembuatan sistem serta 

manfaat yang diperoleh hingga diakhiri dengan sistematika penulisan laporan. 

Bab kedua gambaran umum perusahaan menjelaskan terkait Palang Merah 

Indonesia (PMI) Surabaya secara umum. Bab ini meliputi penjelasan yang meliputi 

sekilas sejarah PMI, struktur yang ada pada PMI, peran serta tanggung jawab dari 

setiap kepala divisi PMI. 

Bab ketiga landasan teori menjelaskan terkait landasan teori yang 

digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir. Landasan teori ini digunakan untuk 

pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir dengan penjelasan terkait teori sistem, 

informasi, aplikasi, analisis sistem, perancangan sistem, Data Flow Diagram 

(DFD), Entity Relationship Diagram (ERD) dan basis data. 

Bab keempat deskripsi pekerjaan berisi tentang perancangan sistem yang 

akan digunakan dan implementasi dari rancangan sistem yang telah dirancang, yang 

dijelaskan dalam bentuk System flow dan Data Flow Diagram. Bab ini juga berisi 

tentang rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) yang digunakan dalam 

merancang aplikasi. 
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Bab kelima penutup menjelaskan kesimpulan dan saran dari aplikasi yang 

telah dibuat. Saran dapat digunakan untuk perbaikan dan pengembangan sistem 

selanjutnya. 

 

 

 

 

  


