BAB IV
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI

Pada bab ini menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi dari aplikasi
penilaian kinerja karyawan tenaga kesehatan dengan metode graphic rating scale
pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Putri (RSIA Putri). Implementasi dan evaluasi pada
bab ini dijelaskan berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang ada
pada bab sebelumnya.
Implementasi dan evaluasi dijelaskan berdasarkan panduan dari Software
Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) yang dipadukan menggunakan metode
prototyping yang terdiri dari Construction prototype dan deployment, delivery and
feedback. Dimana dalam Construction prototype terdapat konstruksi perangkat lunak
yang menjelaskan tentang implementasi dari sistem. Dalam deployment, delivery and
feedback terdapat pengujian perangkat lunak yang menjelaskan evaluasi dari sistem.
Gambaran dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1.

4.1 Konstruksi Perangkat Lunak
(Software Constuction)

SWEBOK

4.1.1 Pertimbangan Praktis
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(Test Level)
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Gambar 4.1 Software Development Life Cycle Models (Prototyping Methods)
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4.1

Konstruksi Perangkat Lunak
Konstruksi perangkat lunak (software Construction) akan menjelaskan

tentang hasil konversi dari desain menjadi aplikasi atau bisa disebut juga tahap
implementasi. Dalam tahap konstruksi perangkat lunak terdapat tahap practical
considerations / pertimbangan praktis yang berguna untuk mengetahui apakah sistem
atau aplikasi dapat mengatasi permasalah yang ada pada penilaian kinerja karyawan
tenaga kesehatan di RSIA Putri.

4.1.1

Pertimbangan Praktis
Pertimbagan praktis (practical considerations) akan menjelaskan konsep

penggunaan aplikasi penilaian kinerja karyawan tenaga kesehatan dengan metode
graphic rating scale pada RSIA Putri. Berikut ialah penjelasan konsep aplikasi
berdasarkan stakeholder secara umum:
a. Staf HRD / Admin

mengisi atau mencatat data komponen penilaian yang

bersikan data variabel, indikator, dan kriteria. Agar penilaian dapat dimulai staf
HRD harus mengisi data periode terlebih dahulu, dilanjut dengan mengisi rekap
kehadiran setiap karyawan yang dinilai untuk mendukung proses penilaian kinerja
karyawan yang dilakukan oleh kepala instalasi.
b. Kepala Instalasi / Penilai melakukan penilaian dimulai dari memilih karyawan
yang dinilai lalu memilih varibel yang ada, dilanjutkan mengisi form penilaian
yang berisikan indikator beserta kriterianya. Setelah itu kepala instalasi dapat
langsung mengisi saran atas hasil yang didapat oleh karyawan yang dinilai.
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Kepala instalasi juga dapat mengisi kembali saran setelah karyawan yang dinilai
mengisi tanggapan di form yang telah disediakan.
c. Karyawan Tenaga Keseahtan / Dinilai dapat melihat detail dari hasil penilaian
yang karyawan tersebut dapatkan. Setelah melihat hasil nilai karyawan
diharuskan mengisi form tanggapan yang telah disediakan.
d. Wakil Direktur Medis / Approved memilih karyawan yang akan di approve,
sekaligus juga dapat melihat detail dari hasil penilaian yang telah dilakukan
kepala instalasi. Selanjutnya, Wakil Direktur Medis mengisi form komentar yang
telah disediakan agar dapat menyelesaikan prosess Approved.
Berdasarkan penjelasan konsep aplikasi penilaian kinerja karyawan di atas,
maka selanjutnya ialah detail dari setiap fungsi aplikasi pada setiap stakeholder.
Penjelasan tersebut dapat dilihat pada tahap Construction desing dimana tahap
tersebut merupakana bagian dari tahap pertimbangan praktis.

A Construction Design
Tools yang digunakan dalah tahap construction design ialah sebagai berikut:
1. Database MySQL
2. Bahasa pemrograman PHP
3. Notepad++
4. Web Browser yang digunkan Google Chrome dan Cyberfox
Berikut adalah detail penggunaan aplikasi penilaian kinerja karyawan teanga
kesehatan dengan metode graphic rating scale pada RSIA Putri berdasarkan fungsi
dan masing-masing stakeholder. Sebelum dijelaskan berdasarkan berdasarkan
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stakeholder dan fungsi yang ada, berikut ialah halaman login yang dapat dilihat pada
Gambar 4.2.

Gambar 4.2 Login
Adapun penjelasan lebih detail mengenai halaman login pada setiap
pengguna yang dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

A.1

Tabel 4.1 Penjelasan Form Login
Otentifikasi Login Pengguna
Sebelum mengakses halaman dashboard pada setiap
pengguna, pengguna harus mengisikan field
username/NIK dan password yang ada di halaman login
pengguna
Sign in
Tombol ini berfungsi
untuk memverifikasi
username / NIK dan
password yang telah diisi
oleh pengguna

Staf HRD / Admin
Setelah berhasil login, staf HRD dapat mengakses menu dashboard,

komponen penilaian, laporan dan lainya. Tampilan menu tersebut dapat dilihat pada
Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Menu Staf HRD / Admin
Adapun penjelasan lebih detail mengenai menu yang disediakan untuk staf
HRD yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.2 Penjelasan Menu Staf HRD / Admin
Staf HRD dapat memilih menu yang telah disediakan
Search
Digunakan untuk mencari menumenu yang telah disediakan
Dashboard
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan informasi yang
berupa visualisasi.
Periode
Tombol ini digunakan untuk
mengakses menu periode dan
history periode
Rekap Kehadiran
Tombol ini digunakan untuk
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Fungsional

Komponen

Laporan

Rekap Hasil Penilaian

Karyawan

Catatan Penilaian

Keterangan Nilai

Aturan & Kebijakan

mengakses menu rekap kehadiran
dan history rekap kehadiran
Tombol ini digunakan untuk
mengakses menu variabel,
indikator, dan kriteria
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan pilihan laporan
berdasarkan periode
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan pilihan rekap
penilaian berdasarkan instalasi
Tombol ini digunakan untuk
mengakses menu detail karyawan,
unit kerja, jabatan, dan profesi.
Tombol ini digunakan untuk
menampilkan catatan yang
digunakan disetiap penilaian
Tombil in idiugnakan untuk
menampilkan keterangan nilai akhir
dari penilaian
Tombol ini digunakan untuk
menampilkan aturan & kebijakan

A.1.1 Dashboard
Berikut ini adalah tampilan dashboard sebagai pengguna staf HRD / admin.
Pada halaman ini ditampilkan informasi berupa visualisasi mengenai total periode,
variabel, indikator, dan kriteria serta bar chart yang menampilkan rekap / hasil
penilaian kinerja semua karyawan dalam 4 periode terakhir. Tampilan halaman awal /
dashboard dapat dilihat pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4 Dashboard Staf HRD / Admin

A.1.2 Fungsi Pencatatan Komponen Penilaian Kinerja Karyawan
Fungsi ini terdapat menu Periode, Rekap Kehadiran dan Komponen
(variabel, indikator, kriteria).
1) Halaman Master Periode
Langkah pertama untuk memulai penilaian kinerja karyawan ialah dengan
mengisi data periode yang berada di dalam halaman periode yang dapat dilihat pada
Gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Halaman Master Periode
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Master Periode yang
dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.3 Penjelasan Halaman Master Periode
Mencatat Data Periode
Dengan staf HRD memasukkan data periode maka proses
penilaian dapat mulai
Tombol ini berfungsi untuk
Tambah Data
menampilkan form untuk
menambah data periode
Tombol ini digunakan untuk
Ubah
menampilkan form untuk merubah
data periode
Tombil berfungsi sebagai
Warning
memberitahukan Hanya Ada 1
(Satu) Data Periode Yang Berjalan!

a) Tambah Data Periode
Berikut adalah tampilan form tambah periode dengan memasukkan awal
mulai periode dan akhir periodenya. Form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Form Tambah Data Periode
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form tambah data periode yang
dapat dilihat pada Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Penjelasan Form Tambah Data Periode
Mencatat Data Periode
Staf HRD memasukkan data tanggal periode awal dan akhir
Tombol ini berfungsi untuk
Simpan
menyimpan data periode setelah
semua field terisi dengan benar
Fungsi Tombol
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya
Fungsional
Deskripsi

b) Ubah Data Periode
Berikut adalah tampilan form ubah periode dengan merubah tanggal awal
mulai periode atau akhir periodenya. Form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.7.
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Gambar 4.7 Form Ubah Data Periode
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form ubah data periode yang dapat
dilihat pada Tabel 4.5.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.5 Penjelasan Form Ubah Data Periode
Mencatat Data Periode
Staf HRD memasukkan data tanggal periode awal dan akhir
Tombol ini berfungsi untuk
menyimpan data periode yang telah
Simpan
diubah setelah semua field terisi
dengan benar
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya

2) Halaman Master Rekap Kehadiran
Setelah data periode dimasukkan maka staf HRD dapat memasukkan rekap
kehadiran karyawan berdasarkan periode yang telah di masukkan. Halaman rekap
kehadiran dapat dilihat pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Halaman Master Rekap Kehadiran
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Master Rekap Kehadiran
yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Penjelasan Halaman Master Rekap Kehadiran
Fungsional
Mencatat Data Rekap Kehadiran
Staf HRD memasukkan data rekap kehadiran karyawan
Deskripsi
untuk mendukung proses penilaian kinerja karyawan
Tombol ini berfungsi untuk
Tambah Data
menampilkan form untuk
menambah data rekap kehadiran
Tombol ini digunakan untuk
Fungsi Tombol
Ubah
menampilkan form untuk merubah
data rekap kehadiran
Tombil berfungsi untuk
Details
menampilkan detail dari rekap
kehadiran karyawan
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a) Tambah Data Rekap Kehadiran
Berikut adalah tampilan form tambah rekap kehadiran yang digunakan untuk
memasukkan nama karyawan dan detail dari rekap kehadiran. Form tersebut dapat
dilihat pada Gambar 4.9.

Gambar 4.9 Form Tambah Data Rekap Kehadiran
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form tambah data rekap kehadiran
yang dapat dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Penjelasan Form Tambah Data Rekap Kehadiran
Fungsional
Mencatat Data Rekap Kehadiran
Staf HRD memilih nama karyawan dan memasukkan detail
Deskripsi
dari rekap kehadiran yang telah disediakan
Tombol ini berfungsi untuk
menyimpan data rekap kehadiran
Simpan
setelah semua field terisi dengan
Fungsi Tombol
benar
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya
b) Ubah Data Rekap Kehadiran
Berikut adalah tampilan form ubah rekap kehadiran dengan merubah nama
dan detail dari rekap karyawan. Form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.10.
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Gambar 4.10 Form Ubah Data Rekap Kehadiran
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form ubah data rekap kehadiran
yang dapat dilihat pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Penjelasan Form Ubah Data Rekap Kehadiran
Fungsional
Mencatat Data Rekap Kehadiran
Deskripsi
Staf HRD merubah rekap kahadiran karyawan yang dipilih
Tombol ini berfungsi untuk
menyimpan data rekap kehadiran
Simpan
yang telah diubah setelah semua
Fungsi Tombol
field terisi dengan benar
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya
3) Halaman Variabel
Untuk mencatat komponen penilaian yang pertama kali di masukkan ialah
variabel dari komponen tersebut. Halaman variabel dapat dilihat pada Gambar 4.11.
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Gambar 4.11 Halaman Variabel
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Variabel yang dapat
dilihat pada Tabel 4.9.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.9 Penjelasan Halaman Variabel
Mencatat Data Variabel
Staf HRD memasukkan data variabel sebagai pondasi utama
dalam komponen penilaian
Tombol ini berfungsi untuk
Tambah Data
menampilkan form untuk
menambah data variabel
Tombol ini digunakan untuk
Ubah
menampilkan form untuk merubah
data variabel
Tombol ini digunakan untuk
Hapus
menghapus data yang dipilih

a) Tambah Data Variabel
Berikut adalah tampilan form tambah variabel yang digunakan untuk
memasukkan nama variabel dan bobot dari variabel tersebut. Form tersebut dapat
dilihat pada Gambar 4.12.
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Gambar 4.12 Form Tambah Data Variabel
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form tambah data Variabel yang
dapat dilihat pada Tabel 4.10.
Tabel 4.10 Penjelasan Form Tambah Data Variabel
Fungsional
Mencatat Data Variabel
Staf HRD mencatat nama variabel beserta bobot dari
Deskripsi
variabel tersebut
Tombol ini berfungsi untuk
Simpan
menyimpan variabel setelah semua
field terisi dengan benar
Fungsi Tombol
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya
b) Ubah Data Variabel
Berikut adalah tampilan form ubah variabel dengan merubah nama dan
bobot dari variabel yang dipilih. Form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13 Form Ubah Data Variabel
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Adapun penjelasan lebih detail mengenai form ubah data variabel yang dapat
dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Penjelasan Form Ubah Data Variabel
Fungsional
Mencatat Data Variabel
Deskripsi
Staf HRD merubah variabel yang dipilih
Tombol ini berfungsi untuk
merubah dan menyimpan data
Ubah
variabel setelah semua field terisi
Fungsi Tombol
dengan benar
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya
4) Halaman Indikator
Setelah mancatat data variabel, selanjutnya staf HRD mencatat data
indikator yang membutuhkan data variabel. Halaman indikator dapat dilihat pada
Gambar 4.14.

Gambar 4.14 Halaman Indikator
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Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Indikator yang dapat
dilihat pada Tabel 4.12.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.12 Penjelasan Halaman Indikator
Mencatat Data Indikator
Staf HRD memasukkan data indikator setelah memasukkan
data variabel yang dibutuhan indikator tersebut
Tombol ini berfungsi untuk
Tambah Data
menampilkan form untuk
menambah data indikator
Tombol ini digunakan untuk
Ubah
menampilkan form untuk merubah
data indikator
Tombol ini digunakan untuk
Hapus
menghapus data yang dipilih

a) Tambah Data Indikator
Berikut adalah tampilan form tambah indikator yang digunakan untuk
memasukkan nama variabel dan indikator dari variabel tersebut. Form tersebut dapat
dilihat pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15 Form Tambah Data Indikator
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form tambah data indikator yang
dapat dilihat pada Tabel 4.13.
Tabel 4.13 Penjelasan Form Tambah Data Indikator
Fungsional
Mencatat Data Indikator
Staf HRD memilih nama variabel dan mencatat indikator
Deskripsi
penilaian
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Fungsional
Simpan
Fungsi Tombol
Batal

Mencatat Data Indikator
Tombol ini berfungsi untuk
menyimpan indikator setelah semua
field terisi dengan benar
Tombol ini digunakan untuk
kembali ke tampilan sebelumnya

b) Ubah Data Indikator
Berikut adalah tampilan form ubah indikator dengan merubah nama variabel
dan indikator penilaian yang dipilih. Form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16 Form Ubah Data Indikator
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form ubah data indikator yang
dapat dilihat pada Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Penjelasan Form Ubah Data Indikator
Fungsional
Mencatat Data Indikator
Deskripsi
Staf HRD merubah indikator yang dipilih
Tombol ini berfungsi untuk
merubah dan menyimpan data
Ubah
indikator setelah semua field terisi
Fungsi Tombol
dengan benar
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya
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5) Halaman Kriteria
Kriteria merupakan data terakhir yang dibutuhkan untuk membuat kompnen
penilaian. Halaman kriteria dapat dilihat pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Halaman Kriteria
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Kriteria yang dapat
dilihat pada Tabel 4.15.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.15 Penjelasan Halaman Kriteria
Mencatat Data Kriteria
Staf HRD memasukkan data kriteria setelah memasukkan
data indikator dan variabel yang dibutuhan kriteria tersebut
Tombol ini berfungsi untuk
Tambah Data
menampilkan form untuk
menambah data kriteria
Tombol ini digunakan untuk
Ubah
menampilkan form untuk merubah
data kriteria
Tombol ini digunakan untuk
Hapus
menghapus data yang dipilih

168

a) Tambah Data Kriteria
Berikut adalah tampilan form tambah kriteria yang digunakan untuk
memasukkan nama indikator dan 4 kriteria dari indikator tersebut. Form tersebut
dapat dilihat pada Gambar 4.18.

Gambar 4.18 Form Tambah Data Kriteria
Adapun penjelasan lebih detail mengenai form tambah data kriteria yang
dapat dilihat pada Tabel 4.16.
Tabel 4.16 Penjelasan Form Tambah Data Kriteria
Mencatat Data Kriteria
Staf HRD memilih nama indikator dan mengisi keempat
Deskripsi
data keriteria penilaian
Tombol ini berfungsi untuk
Simpan
menyimpan keriteria setelah semua
Fungsi Tombol
field terisi dengan benar
Batal
Tombol ini digunakan untuk
Fungsional

169

Fungsional

Mencatat Data Kriteria
kembali ke tampilan sebelumnya

b) Ubah Data Kriteria
Berikut adalah tampilan form ubah kriteria dengan merubah kriteria
penilaian yang dipilih. Form tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.19.

Gambar 4.19 Form Ubah Data Kriteria
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Form ubah data kriteria yang dapat
dilihat pada Tabel 4.17.
Tabel 4.17 Penjelasan Form Ubah Data Kriteria
Fungsional
Mencatat Data Kriteria
Deskripsi
Staf HRD merubah kriteria yang dipilih
Tombol ini berfungsi untuk
merubah dan menyimpan data
Ubah
kriteria setelah semua field terisi
Fungsi Tombol
dengan benar
Tombol ini digunakan untuk
Batal
kembali ke tampilan sebelumnya

A.1.3 Fungsi Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Karyawan
Fungsi ini terdapat menu laporan dan rekap hasil penilaian.
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1) Halaman Laporan
Setelah periode yang yang berjalan telah berakhir maka nama periode dan
tombol lihat laporan akan tampil. Halaman laporan dapat dilihat pada Gambar 4.20.

Gambar 4.20 Halaman Laporan
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Laporan yang dapat
dilihat pada Tabel 4.18.

Fungsional
Deskripsi
Fungsi Tombol

Tabel 4.18 Penjelasan Halaman Laporan
Laporan Penilaian Kinerja Karyawan Tenaga
Kesehatan
Untuk melihat laporan staf HRD harus memilih periode
laporan tersebut terlebih dahulu
Tombol ini berfungsi untuk
Lihat Laporan
menampilkan laporan dalam bentuk
pdf

a) Lihat Laporan
Berikut adalah tampilan laporan penilaian kinerja yang menampilkan semua
nilai dari karyawan yang dinilai dan rekap perunit kerja serta prosentasi keseluruhan.
Laporan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.18.
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Gambar 4.21 Laporan Penilaian Kinerja
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Laporan Penilaian Kinerja yang
dapat dilihat pada Tabel 4.19.
Tabel 4.19 Penjelasan Laporan Penilaian Kinerja
Fungsional
Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja Karyawan
Staf HRD dapat melihat laporan penilaian kinerja dalam
Deskripsi
bentuk pdf berdasarkan periode
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2) Halaman Rekap Hasil Penilaian
Halaman ini menampilkan rekap dari seluruh hasil penilaian yang telah di
Approved. Halaman rekap hasil penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.22.

Gambar 4.22 Halaman Rekap Hasil Penilaian
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Rekap Hasil Penilaian
yang dapat dilihat pada Tabel 4.20.
Tabel 4.20 Penjelasan Halaman Rekap Hasil Penilaian
Fungsional
Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan
Staf HRD dapat melihat rekap penilaian berdasarkan tanggal
Deskripsi
berakhirnya penilaian dan instalasi
Tombol ini berfungsi untuk
Fungsi Tombol
Lihat Detail
menampilkan detail dari tanggal
dan unit kerja yang dipilih

A.2

Kepala Instalasi / Penilai
Setelah berhasil login, kepala instalasi dapat mengakses menu utama, rekap

dan lainya. Tampilan menu tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.23.
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Gambar 4.23 Menu Kepala Instalasi / Penilai
Adapun penjelasan lebih detail mengenai menu yang disediakan untuk
kepala instalasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.21.
Tabel 4.21 Penjelasan Menu Kepala Instalasi / Penilai
Fungsional
Deskripsi
Kepala instalasi dapat memilih menu yang telah disediakan
Search
Digunakan untuk mencari menumenu yang telah disediakan
Dashboard
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan informasi yang
berupa visualisasi.
Penilaian
Tombol ini berfungsi untuk
Fungsi Tombol
menampilkan karyawan yang akan
dinilai
Rekap Hasil Penilaian Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan pilihan rekap
penilaian berdasarkan instalasi
Aturan & Kebijakan
Tombol ini digunakan untuk
menampilkan aturan & kebijakan
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Fungsional

untuk kepala instalasi

A.2.1 Dashboard
Berikut ini adalah tampilan dashboard sebagai pengguna Kepala Instalasi /
Penilai. Pada halaman ini ditampilkan informasi berupa visualisasi penilaian yang
belum selesai dan total penilaian kinerja karyawan yang telah dilakukan oleh kepala
instalasi yang bersangkutan. Terdapat pula bar chart yang menampilkan rekap / hasil
penilaian kinerja karyawan yang berada di instalasi yang sama dengan kepala
instalasi yang bersangkutan dalam kurun waktu 4 periode terakhir. Tampilan halaman
awal / dashboard dapat dilihat pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24 Dashboard Kepala Instalasi / Penilai

A.2.2 Fungsi Penilaian Kinerja Karyawan
Fungisi memiliki menu penilaian yang didalamnya terdapat banyak proses.
1) Halaman Penilaian / Proses Penilaian Kinerja Karyawan
Pada halaman penilaian akan menampilkan karyawan yang akan dinilai oleh
kepala instalasi. Halaman penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.25.
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Gambar 4.25 Halaman Penilaian
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Penilaian yang dapat
dilihat pada Tabel 4.22.

Fungsional
Deskripsi
Fungsi Tombol

Tabel 4.22 Penjelasan Halaman Penilaian
Memasukkan Data Penilaian
Kepala instalasi memilih karyawan yang akan dinilai
Tombol ini berfungsi untuk
Mulai Menilai
menampilkan data variabel yang
digunakan dalam penilaian

a) Memilih Variabel
Setelah memilih karyawan yang dinilai maka sistem akan menampilkan
penilaian berdasarkan variabel. Tampilan penilaian berdasarkan variabel dapat dilihat
pada Gambar 4.26.

Gambar 4.26 Tampilan Penilaian Berdasarkan Variabel
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Adapun penjelasan lebih detail mengenai tampilan penilaian berdasarkan
variabel yang dapat dilihat pada Tabel 4.23.
Tabel 4.23 Penjelasan Tampilan Penilaian Berdasarkan Variabel
Fungsional
Memasukkan Data Penilaian
Deskripsi
Kepala instalasi memilih varibel yang akan dinilai
Tombol ini berfungsi untuk
Fungsi Tombol
Menilai
menampilkan komponen penilaian
berdasarkan variabel yang dipilih
b) Menilai Indikator Berdasarkan Variabel
Setelah memilih variabel, kepala instalasi mulai mengisi komponen
penilaian kinerja karyawan berdasrkan variabel yang dipiilih. Tampilan menilai
indikator berdasarkan variabel dapat dilihat pada Gambar 4.27.

Gambar 4.27 Tampilan Menilai Indikator Berdasarkan Variabel
Adapun penjelasan lebih detail mengenai tampilan menilai indikator
berdasarkan variabel yang dapat dilihat pada Tabel 4.24.

Tabel 4.24 Penjelasan Tampilan Menilai Indikator Berdasarkan Variabel
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Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Memasukkan Data Penilaian
Kepala instalasi mengisi nilai indikator dengan nilai kriteria
1 sampai 4. Dimana nilai kriteria tersebut memiliki
keterangan.
Tombol ini berfungsi untuk
Simpan
menyimpan keriteria setelah semua
field terisi dengan benar

c) Perhitungan Pervariabel
Setelah komponen penilaian berdasarkan variabel yang dipilih telah diisi
maka total dari tabel tampilan penilaian berdasarkan variabel akan terisi secara
otomatis. Tampilan perhitungan pervariabel dapat dilihat pada Gambar 4.28.

Gambar 4.28 Tampilan Perhitungan Pervariabel
Adapun penjelasan lebih detail mengenai tampilan perhitungan pervariabel
yang dapat dilihat pada Tabel 4.25.
Tabel 4.25 Penjelasan Tampilan Perhitungan Pervariabel
Fungsional
Perhitungan Penilaian
Sistem menampilkan total nilai dari variabel yang diisi oleh
Deskripsi
kepala instalasi
Tombol ini berfungsi untuk
Fungsi Tombol
Detail Penilaian
menampilkan detail penilaian dari
variabel yang dipilih
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d) Perhitungan Total Nilai Akhir Karyawan
Setelah semua total dari setiap variabel terisi maka sistem akan
menampilkan total nilai akhir dan keterangan dari karyawan yang dinilai. Tampilan
perhitungan total nilai akhir karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.29.

Gambar 4.29 Tampilan Perhitungan Total Nilai Akhir Karyawan
Adapun penjelasan lebih detail mengenai tampilan perhitungan total nilai
akhir karyawan yang dapat dilihat pada Tabel 4.26.
Tabel 4.26 Penjelasan Tampilan Perhitungan Total Nilai Akhir Karyawan
Fungsional
Perhitungan Penilaian
Sistem menampilkan total nilai akhir dan keteragan
Deskripsi
karyawan yang dinilai oleh kepala instalasi
Tombol ini berfungsi untuk
Memberikan
Fungsi Tombol
menampilkan detail penilaian dan
komentar
form untuk memberi saran
e) Memberikan Saran
Setelah melakukan penilaian kepala instalasi mengisi saran atas nilai atau
komentar dari karyawan yang dinilai. Tampilan memberikan saran dapat dilihat pada
Gambar 4.30.
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Gambar 4.30 Tampilan Memberikan Saran
Adapun penjelasan lebih detail mengenai tampilan memberikan saran yang
dapat dilihat pada Tabel 4.27.
Tabel 4.27 Penjelasan Tampilan Memberikan Saran
Fungsional
Memberikan Saran
Kepala instalasi mengisi saran di dalam textbox yang dapat
Deskripsi
diisi
Tombol ini berfungsi untuk
Simpan
menyimpan saran setelah field terisi
dengan benar
Fungsi Tombol
Tombol ini berfungsi untuk
Detail Penilaian
menampilkan detail penilaian dari
variabel yang dipilih

A.2.3 Fungsi Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Karyawan
Dalam kepala instalasi / penilai, fungsi ini hanya memiliki menu rekap hasil
penilaian.
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1) Halaman Rekap Hasil Penilaian
Halaman ini menampilkan rekap dari seluruh hasil penilaian karyawan yang
telah dinilai oleh kepala instalasi yang bersangkutan dan telah di Approved. Halaman
rekap hasil penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.31.

Gambar 4.31 Halaman Rekap Hasil Penilaian
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Rekap Hasil Penilaian
yang dapat dilihat pada Tabel 4.28.
Tabel 4.28 Penjelasan Halaman Rekap Hasil Penilaian
Fungsional
Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan
Kepala instalasi dapat melihat rekap penilaian berdasarkan
Deskripsi
karyawan yang dipilih
Tombol ini berfungsi untuk
Fungsi Tombol
Lihat Detail
menampilkan detail dari hasil
penilaian karyawan yang dipilih

A.3

Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Setelah berhasil login, karyawan yang dinilai dapat mengakses menu utama,

data dan lainya. Tampilan menu tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.32.
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Gambar 4.32 Menu Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Adapun penjelasan lebih detail mengenai menu yang disediakan untuk
karyawan yang dinilai yang dapat dilihat pada Tabel 4.29.
Tabel 4.29 Penjelasan Menu Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Fungsional
Karyawan yang dinilai dapat memilih menu yang telah
Deskripsi
disediakan
Search
Digunakan untuk mencari menumenu yang telah disediakan
Dashboard
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan informasi yang
berupa visualisasi.
Tanggapan
Tombol ini berfungsi untuk
Fungsi Tombol
menampilkan nilai dan keterangan
Data Hasil Penilaian
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan pilihan histori data
hasil penilaian
Aturan & Kebijakan
Tombol ini digunakan untuk
menampilkan aturan & kebijakan
untuk karyawan yang dinilai
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A.3.1 Dashboard
Berikut ini adalah tampilan dashboard sebagai pengguna karyawan yang
dinilai. Pada halaman ini ditampilkan informasi berupa visualisasi bar chart yang
menampilkan history nilai serta alert ketika ada penilaian yang belum diberi
tanggapan. Tampilan halaman awal / dashboard dapat dilihat pada Gambar 4.33.

Gambar 4.33 Dashboard Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai

A.3.2 Fungsi Pemberian Tanggapan
Fungsi pemberian tanggapan hanya memiliki menu tanggapan.
1) Halaman Tanggapan
Pada halaman tanggapan akan menampilkan nilai dan keterangan dari
karyawan. Halaman penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.34.

Gambar 4.34 Halaman Tanggapan
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Adapun penjelasan lebih detail mengenai halaman tanggapan yang dapat
dilihat pada Tabel 4.30.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.30 Penjelasan Halaman Tanggapan
Menampilkan Hasil Penilaian
Karyawan yang dinilai dapat melihat hasil dari penilaian
kepala instalasi karyawan tersebut
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan detail dari hasil
Memberi Tanggapan
penilaian dan form untuk
memberikan tanggapan

2) Memberikan Tanggapan
Karyawan yang dinilai mengisi tanggapan didalam fild yang telah
disediakan. Tampilan memberikan tanggapan dapat dilihat pada Gambar 4.35.

Gambar 4.35 Tampilan Memberikan Tanggapan
Adapun penjelasan lebih detail mengenai tampilan memberikan tanggapan
yang dapat dilihat pada Tabel 4.31.
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Tabel 4.31 Penjelasan Tampilan Memberikan Tanggapan
Fungsional
Memberikan Tanggapan
Deskripsi
Karyawan yang dinilai mengisi tanggpan di dalam textbox
Tombol ini berfungsi untuk
Simpan
menyimpan tanggapan setelah field
terisi dengan benar
Fungsi Tombol
Tombol ini berfungsi untuk
Detail Penilaian
menampilkan detail penilaian dari
variabel yang dipilih

A.4

Wakil Direktur Medis / Approved
Setelah berhasil login, wakil direktur medis dapat mengakses menu utama,

laporan dan lainya. Tampilan menu tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.36.

Gambar 4.36 Menu Wakil Direktur Medis / Approved
Adapun penjelasan lebih detail mengenai menu yang disediakan untuk wakil
direktur medis yang dapat dilihat pada Tabel 4.32.
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Tabel 4.32 Penjelasan Menu Wakil Direktur Medis / Approved
Fungsional
Wakil Direktur Medis dapat memilih menu yang telah
Deskripsi
disediakan
Search
Digunakan untuk mencari menumenu yang telah disediakan
Dashboard
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan informasi yang
berupa visualisasi.
Approveerd
Tombol ini berfungsi untuk
Fungsi Tombol
menampilkan karyawan yang akan
disetujui
Laporan
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan pilihan laporan
berdasarkan periode
Aturan & Kebijakan
Tombol ini digunakan untuk
menampilkan aturan & kebijakan

A.4.1 Dashboard
Berikut ini adalah tampilan dashboard sebagai pengguna Wakil Direktur
Medis / Approved. Pada halaman ini ditampilkan informasi berupa visualisasi
penilaian yang belum di approvee dan total penilaian kinerja karyawan telah selesai.
Terdapat pula bar chart yang menampilkan rekap / hasil penilaian kinerja karyawan
dalam kurun waktu 4 periode terakhir. Tampilan halaman awal / dashboard dapat
dilihat pada Gambar 4.37.
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Gambar 4.37 Dashboard Wakil Direktur Medis / Approved

A.4.2 Fungsi Approved Penilaian Kinerja Karyawan
Fungsi Approved penilaian kinerja karyawan hanya memiliki menu
Approved.
1) Halaman Approved
Pada halaman Approved akan menampilkan karyawan yang akan disetujui.
Halaman penilaian dapat dilihat pada Gambar 4.38.

Gambar 4.38 Halaman Approved
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Adapun penjelasan lebih detail mengenai halaman Approved yang dapat
dilihat pada Tabel 4.33.

Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

Tabel 4.33 Penjelasan Halaman Approved
Approved Penilaian
Wakil direktur melakukan approvee dengan memilih tombol
“Approved”
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan detail dari hasil
Approved
penilaian dan form untuk
memberikan komentar

a) Memberikan Komentar
Wakil Direktur Medis mengisi komentar didalam fild yang telah disediakan.
Tampilan memberikan komentar dapat dilihat pada Gambar 4.39.

Gambar 4.39 Tampilan Memberikan Komentar
Adapun penjelasan lebih detail mengenai tampilan memberikan komentar
yang dapat dilihat pada Tabel 4.34.
Tabel 4.34 Penjelasan Tampilan Memberikan Komentar
Fungsional
Memberikan Komentar
Deskripsi
Wakil direkutr medis memberikan komentar di dalam
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Fungsional

Memberikan Komentar
textbox
Simpan

Fungsi Tombol
Detail Penilaian

Tombol ini berfungsi untuk
menyimpan komentar setelah field
terisi dengan benar
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan detail penilaian dari
variabel yang dipilih

A.4.3 Fungsi Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja Karyawan
Dalam wakil direktur medis / Approved, fungsi ini hanya memiliki menu
laporan.
1) Halaman Laporan
Halaman laporan sama dengan halaman laporan yang dimiliki staf HRD.
Halaman laporan dapat dilihat pada Gambar 4.40.

Gambar 4.40 Halaman Laporan
Adapun penjelasan lebih detail mengenai Halaman Laporan yang dapat
dilihat pada Tabel 4.35.
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Fungsional
Deskripsi

Fungsi Tombol

4.2

Tabel 4.35 Penjelasan Halaman Laporan
Laporan Penilaian Kinerja Karyawan Tenaga
Kesehatan
Untuk melihat laporan wakil direktur medis harus memilih
periode laporan terlebih dahulu
Tombol ini berfungsi untuk
menampilkan laporan dalam bentuk
Lihat Laporan
pdf, tampilan laporan sama dengan
tampilan laporan yang ada pada staf
HRD

Pengujian Perangkat Lunak
Pengujian perangkat lunak (software testing) merupakan tahap yang

digunakan untuk memguji atau memverfikasi tingkah laku dari sistem. Dalam
melakukan pengujian terdapat tahap tingkat uji dan tindakan terkait uji yang
merupakan bagian dari tahap pengujian perangkat lunak.

4.2.1

Tingkat Uji
Tingkat uji (test level) secara umum dilakukan pada tingkat yang berdeda

selama proses pengembangan dan proses maintenance. Tingkat uji dapat dibedakan
berdasarkan objek yang diuji atau bisa disebut juga the target of the test.

A The Target of The Test
Dalam hal ini pengujian akan dilakukan berdasarkan uji coba fungsional dan
non-fungsional.
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A.1

Uji Coba Fungsional
Uji coba fungsional digunakan untuk menguji aplikasi dalam menemukan

error atau kesalahan-kesalahan secara fungsional serta mengecek apakah aplikasi
tersebut telah sesuai atau tidak dengan fungsional yang telah dirancang pada tahap
sebelumnya. Uji coba fungsional juga berguna dalam memastikan kualitas dan
keadalan aplikasi dalam proses pengembangannya. Berikut adalah skenario pengujian
pada aplikasi penilaian kinerja karyawan tenaga kesehatan menggunakan graphic
rating scale yang dapat dilihat apda Tabel 4.36.

Tujuan

Teknik

Kriteria Sukses
Keadaan Khusus

Tabel 4.36 Skenario Pengujian Aplikasi
Memastikan konsistensi fungsionalitas dari aplikasi
Melakukan uji coba langsung terhadap antar muka aplikasi
Input: pengguna menjalankan aplikasi sesuai hak akses
Proses: tes pada antar muka aplikasi
Output: hasil validasi terhadap Form-Form yang ada pada
aplikasi
Validasi berjalan dengan baik
Browser yang digunakan sebagai alat pengujian hanya
Google Chrome Versi 59.0.3071.115

A.1.1 Uji Coba Fungsional Staf HRD / Admin
Uji coba fungsional staf HRD dilakukan untuk mengetahui keefektifan dari
setiap fungsi yang ada pada sistem yang diakses oleh staf HRD. Pengujian ini juga
mencakupi bagaimana penanganan input dari keyboard dan mouse secara optimal.
Berikut adalah skenario pengujian yang digunakan untuk fungsional sistem pada
stakeholder staf HRD yang dapat dilihat pada Tabel 4.37.

Aktor
Staf HRD

Tabel 4.37 Skenario Pengujian Pada Staf HRD / Admin
Fungsi
Menu yang diakses
Fungsi Pencatatan Komponen 1. Sub Menu Master Periode
Penilaian Kinerja Karyawan
2. Sub Menu Master Rekap
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Aktor

Fungsi

Fungsi Pelaporan Hasil
Penilaian Kinerja Karyawan

3.
4.
5.
1.
2.

Menu yang diakses
Kehadiran
Sub Menu Variabel
Sub Menu Indikator
Sub Menu Kriteria
Menu Laporan
Menu Rekap Hasil Penilaian

1) Mencatat Data Periode
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada sub menu Master periode
dalam alur mencatat data periode yang dapat dilihat pada Tabel 4.38.
Tabel 4.38 Uji Coba Fungsional (Mencatat Data Periode)
Fungsional
Mencatat Data Periode
Stakeholder
Staf HRD / Admin
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Stakeholder
Sistem
memilih sub
menampilkan
Terlampir pada Gambar 4.5 Halaman
menu “Master
halaman sub menu Periode
Periode”
Master periode
Stakeholder
Sistem
Terlampir pada Gambar 4.6 Form Tambah
memilih tombol
menampilkan form Data Periode
“Tambah Data”
untuk data periode
Sistem mengecek
apakah seluruh
data telah terisi
Jika iya, maka data
Stakeholder
akan tersimpan
memasukkan
dan menampilkan
data periode dan data yang berhasil
menekan tombol dimasukkan
“Simpan”
Jika tidak, maka
sistem akan
menampilkan
peringantan sesuai
field yang ada
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2) Mencatat Rekap Kehadiran
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada sub menu Master rekap
kehadiran dalam alur mencatat rekap kehadiran yang dapat dilihat pada Tabel 4.39.
Tabel 4.39 Uji Coba Fungsional (Mencatat Rekap Kehadiran)
Fungsional
Mencatat Rekap Kehadiran
Stakeholder
Staf HRD / Admin
Alur
Aksi
Respon Sistem
Hasil
Stakeholder
Stakeholder
Sistem
memilih sub
menampilkan
Terlampir pada Gambar 4.8 Halaman Master
menu “Master
halaman sub
Rekap Kehadiran
Rekap
menu Master
Kehadiran”
rekap kehadiran
Sistem
Terlampir pada Gambar 4.9 Form Tambah
Stakeholder
menampilkan
Data Rekap Kehadiran
memilih tombol
form untuk data
“Tambah Data”
rekap kehadiran
Sistem mengecek
apakah seluruh
data telah terisi
Jika iya, maka
data akan
Stakeholder
tersimpan dan
memasukkan
menampilkan
data rekap
data yang telah
kehadiran dan
dimasukkan
menekan
tombol
Jika tidak, maka
“Simpan”
sistem akan
menampilkan
peringantan
sesuai field yang
ada
3) Mencatat Data Variabel
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada sub menu variabel dalam
alur mencatat data variabel yang dapat dilihat pada Tabel 4.40.
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Tabel 4.40 Uji Coba Fungsional (Mencatat Data Variabel)
Fungsional
Mencatat Data Variabel
Stakeholder
Staf HRD / Admin
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem
Stakeholder
menampilkan
Terlampir pada Gambar 4.11 Halaman
memilih sub
halaman sub menu Variabel
menu “Variabel”
variabel
Stakeholder
Sistem
Terlampir pada Gambar 4.12 Form Tambah
memilih tombol
menampilkan form Data Variabel
“Tambah Data”
untuk data variabel
Sistem mengecek
apakah seluruh
data telah terisi
Jika iya, maka data
akan tersimpan
dan menampilkan
data yang telah
dimasukkan
Stakeholder
memasukkan
data variabel dan
menekan tombol
“Simpan”

Jika tidak, maka
sistem akan
menampilkan
peringantan sesuai
field yang ada
Sistem mengecek
kembali jika total
dari bobot tidak
100 maka akan
menampilkan
pesan peringan
untuk segera
mengecek kembali
data variabel

4) Mencatat Data Indikator
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada sub menu indikator dalam
alur mencatat data indikator yang dapat dilihat pada Tabel 4.41.
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Tabel 4.41 Uji Coba Fungsional (Mencatat Data Indikator)
Fungsional
Mencatat Data Indikator
Stakeholder
Staf HRD / Admin
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem
Stakeholder
menampilkan
Terlampir pada Gambar 4.14 Halaman
memilih sub
halaman sub menu Indikator
menu “Indikator”
indikator
Sistem
Terlampir pada Gambar 4.15 Form Tambah
Stakeholder
menampilkan form Data Indikator
memilih tombol
untuk data
“Tambah Data”
indikator
Sistem mengecek
apakah seluruh
data telah terisi
Jika iya, maka data
akan tersimpan
dan menampilkan
Stakeholder
data yang telah
memasukkan
dimasukkan
data indikator
dan menekan
tombol “Simpan”
Jika tidak, maka
sistem akan
menampilkan
peringantan sesuai
field yang ada
5) Mencatat Data Kriteria
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada sub menu kriteria dalam
alur mencatat data kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 4.41.
Tabel 4.42 Uji Coba Fungsional (Mencatat Data Kriteria)
Fungsional
Mencatat Data Kriteria
Stakeholder
Staf HRD / Admin
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Stakeholder
Sistem
Terlampir pada Gambar 4.17 Halaman
memilih sub
menampilkan
Kriteria
menu “Kriteria” halaman sub menu
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Fungsional
Stakeholder
Stakeholder
memilih tombol
“Tambah Data”

Stakeholder
memasukkan
data kriteria dan
menekan tombol
“Simpan”

Mencatat Data Kriteria
Staf HRD / Admin
kriteria
Sistem
Terlampir pada Gambar 4.18 Form Tambah
menampilkan form Data Kriteria
untuk data kriteria
Sistem mengecek
apakah seluruh
data telah terisi
Jika iya, maka data
akan tersimpan
dan menampilkan
data yang telah
dimasukkan

Jika tidak, maka
sistem akan
menampilkan
peringantan sesuai
field yang ada
6) Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu rekap hasil penilaian
dalam alur menampilkan rekap penilaian kinerja karyawan yang dapat dilihat pada
Tabel 4.43.
Tabel 4.43 Uji Coba Fungsional (Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan)
Fungsional
Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan
Stakeholder
Staf HRD / Admin
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem
Stakeholder
menampilkan
memilih menu
menu rekap hasil
Terlampir pada Gambar 4.22 Halaman
“Rekap Hasil
penilaian yang
Rekap Hasil Penilaian
Penilaian”
berisikan rekap
penilaian kinerja
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7) Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja Karyawan
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu laporan dalam alur
menampilkan laporan penilaian kinerja karyawan yang dapat dilihat pada Tabel 4.44.
Tabel 4.44 Uji Coba Fungsional (Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja
Karyawan)
Fungsional
Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja Karyawan
Stakeholder
Staf HRD / Admin
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Stakeholder
Sistem
memilih menu
menampilkan
Gambar 4.20 Halaman Laporan
“Laporan”
menu laporan
Sistem
menampilkan
laporan sesuai
Stakeholder
periode yang
memilih tombol
“Lihat Laporan” dipilih

Jika Stakeholder
ingin mencetak
laporan salam
bentuk hardcopy
Stekeholder
memilih tombol
Cetak / Print
Jika Stakeholder
ingin dalam
bentuk softcopy
Stekeholder
memilih tombol
Unggah /
Download

Sistem akan
mencetak laporan
dalam bentuk
paper atau
hardcopy
menggunakan
device printer
yang telah
disediakan oleh
stakeholder
Sistem akan
menyimpan
laporan kedalam
perangkat yang
digunakan oleh
pengguna
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A.1.2 Uji Coba Fungsional Kepala Instalasi / Penilai
Uji coba fungsional kapala instalasi dilakukan untuk mengetahui keefektifan
dari setiap fungsi yang ada pada sistem yang diakses oleh kapala instalasi. Pengujian
ini juga mencakupi bagaimana penanganan input dari keyboard dan mouse secara
optimal. Berikut adalah skenario pengujian yang digunakan untuk fungsional sistem
pada stakeholder kapala instalasi yang dapat dilihat pada Tabel 4.45.
Tabel 4.45 Skenario Pengujian Pada Kapala Instalasi / Penilai
Aktor
Fungsi
Menu yang diakses
Fungsi Pencatatan Komponen Menu Penilaian
Penilaian Kinerja Karyawan
Staf HRD
Fungsi Pelaporan Hasil
Menu Rekap Hasil Penilaian
Penilaian Kinerja Karyawan
1) Memasukkan Data Penilaian
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu penilaian dalam alur
memasukkan data penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 4.46.
Tabel 4.46 Uji Coba Fungsional (Memasukkan Data Penilaian)
Fungsional
Memasukkan Data Penilaian
Stakeholder
Kepala Instalasi / Penilai
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem
Stakeholder
menampilkan
memilih menu
Terlampir pada Gambar 4.25 Halaman
halaman menu
penilaian
Penilaian
penilaian
Stakeholder
Sistem
memilih
menampilkan data Terlampir pada Gambar 4.26 Tampilan
karyawan yang
variabel
Penilaian Berdasarkan Variabel
akan dinilai
Sistem
Stakeholder
menampilkan data Terlampir pada Gambar 4.27 Tampilan
memilih variabel
indikator dan
Menilai Indikator Berdasarkan Variabel
akan dinilai
kriterianya
Stakeholder
Sistem mengecek
-
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Fungsional
Stakeholder
menilai
karyawan dengan
memilih radio
button antara 1
sampai 4 lalu
menekan tombol
“Simpan”

Memasukkan Data Penilaian
Kepala Instalasi / Penilai
apakah seluruh
data telah terisi
Jika iya maka data
tersimpan lalu
menampilkan nilai
dari variabel yang
telah diisi.

2) Perhitungan Penilaian
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu penilaian dalam alur
perhitungan penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 4.47.
Tabel 4.47 Uji Coba Fungsional (Perhitungan Penilaian)
Perhitungan Penilaian
Kepala Instalasi / Penilai
Alur
Aksi
Respon
Hasil
Stakeholder
Sistem
Sistem
menampilkan
Stakeholder
nilai akhir
telah
dan
menilai
keterangan
semua
nilai dari
variabel
karyawan
yang dinilai.
Fungsional
Stakeholder

3) Memberikan Saran
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu penilaian dalam alur
memberikan saran yang dapat dilihat pada Tabel 4.48.
Tabel 4.48 Uji Coba Fungsional (Memberikan Saran)
Fungsional
Memberikan Saran
Stakeholder
Kepala Instalasi / Penilai
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
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Fungsional
Stakeholder
Stakeholder
memilih
karyawan yang
telah dinilai

Memberikan Saran
Kepala Instalasi / Penilai
Sistem
menampilkan form
untuk mengisi
saran
Sistem mengecek
apakah data telah
terisi

Stakeholder
memasukkan
saran dan
menekan tombol
“Simpan”

Jika iya, maka data
akan tersimpan
Terlampir pada Gambar 4.25 Halaman
dan kembali ke
Penilaian
halaman penilaian
Jika tidak, maka
sistem akan
menampilkan
peringant sesuai
field yang ada

4) Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu rekap hasil penilaian
dalam alur menampilkan rekap penilaian kinerja karyawan yang dapat dilihat pada
Tabel 4.49.
Tabel 4.49 Uji Coba Fungsional (Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan)
Fungsional
Menampilkan Rekap Penilaian Kinerja Karyawan
Stakeholder
Kepala Instalasi / Penilai
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem
menampilkan
menu rekap hasil
Stakeholder
penilaian yang
memilih menu
berisikan rekap
Terlampir pada Gambar 4.31 Halaman
“Rekap Hasil
penilaian kinerja
Rekap Hasil Penilaian
Penilaian”
karyawan yang
telah dinilai kepala
instalasi yang
bersangkutan
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A.1.3 Uji Coba Fungsional Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Uji coba fungsional karyawan yang dinilai dilakukan untuk mengetahui
keefektifan dari setiap fungsi yang ada pada sistem yang diakses oleh karyawan yang
dinilai. Pengujian ini juga mencakupi bagaimana penanganan input dari keyboard dan
mouse secara optimal. Berikut adalah skenario pengujian yang digunakan untuk
fungsional sistem pada stakeholder karyawan tenaga kesehatan / dinilai yang dapat
dilihat pada Tabel 4.50.
Tabel 4.50 Skenario Pengujian Pada Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Aktor
Fungsi
Menu yang diakses
Staf HRD

Fungsi Pemberian Tanggapan

Menu Tanggapan

1) Menampilkan Hasil Penilaian
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu tanggapan dalam
alur menampilkan hasil penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 4.51.
Tabel 4.51 Uji Coba Fungsional (Menampilkan Hasil Penilaian)
Fungsional
Menampilkan Hasil Penilaian
Stakeholder
Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem
menampilkan
Stakeholder
halaman menu
memilih menu
tanggapan yang
Terlampir pada Gambar 4.34 Halaman
“Tanggapan”
berisikan hasil
Tanggapan
penilaian dari
karyawan tersebut
Sistem
Stakeholder
menampilkan
memilih tombol
Hasil Penilaian
Terlampir pada Gambar 4.35 Tampilan
“Memberi
pervariabel beserta Memberikan Tanggapan
Tanggapan”
form untuk
mengisi tanggapan
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2) Memberikan Tanggapan
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu tanggapan dalam
alur memberikan tanggapan yang dapat dilihat pada Tabel 4.51.
Tabel 4.52 Uji Coba Fungsional (Memberikan Tanggapan)
Fungsional
Memberikan Tanggapan
Stakeholder
Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem mengecek
apakah data telah
terisi dengan benar
Jika iya, maka data
Stakeholder
akan tersimpan
Terlampir pada Gambar 4.34 Halaman
memasukkan
dan kembali ke
Tanggapan
saran lalu
halaman menu
menekan tombol tanggapan
“Simpan”
Jika tidak, maka
sistem akan
menampilkan
peringant sesuai
field yang ada

A.1.4 Uji Coba Fungsional Wakil Direkutur Medis / Approved
Uji coba fungsional wakil direktur medis dilakukan untuk mengetahui
keefektifan dari setiap fungsi yang ada pada sistem yang diakses oleh wakil direktur
medis. Pengujian ini juga mencakupi bagaimana penanganan input dari keyboard dan
mouse secara optimal. Berikut adalah skenario pengujian yang digunakan untuk
fungsional sistem pada stakeholder wakil direktur medis yang dapat dilihat pada
Tabel 4.53.
Tabel 4.53 Skenario Pengujian Pada Wakil Direkutur Medis / Approved
Aktor
Fungsi
Menu yang diakses
Fungsi Approved Penilaian
Menu Approved
Staf HRD
Kinerja Karyawan
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Aktor

Fungsi
Fungsi Pelaporan Hasil
Penilaian Kinerja Karyawan

Menu yang diakses
Menu Laporan

1) Approved Penilaian
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu Approved dalam alur
Approved penilaian yang dapat dilihat pada Tabel 4.54.
Tabel 4.54 Uji Coba Fungsional (Approved Penilaian)
Fungsional
Approved Penilaian
Stakeholder
Wakil Direkutur Medis / Approved
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem
Stakeholder
menampilkan
memilih menu
Terlampir pada Gambar 4.38 Halaman
halaman menu
“Approved”
Approved
Approved
Stakeholder
Sistem
memilih tombol
menampilkan
“Approved”
Hasil Penilaian
Terlampir pada Gambar 4.39 Tampilan
terhadap
pervariabel beserta Memberikan Komentar
karyawan yang
form untuk
akan disetujui
mengisi komentar
2) Pemberian Komentar
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu Approved dalam alur
pemberikan komentar yang dapat dilihat pada Tabel 4.55.

Tabel 4.55 Uji Coba Fungsional (Pemberikan Komentar)
Fungsional
Pemberikan Komentar
Stakeholder
Wakil Direkutur Medis / Approved
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Sistem mengecek
Stakeholder
apakah data telah
memasukkan
terisi dengan benar
komentar lalu
Jika iya, maka data
menekan tombol
Terlampir pada Gambar 4.38 Halaman
akan tersimpan
“Simpan”
Approved
dan kembali ke
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Fungsional
Stakeholder

Pemberikan Komentar
Wakil Direkutur Medis / Approved
halaman menu
Approved
Jika tidak, maka
sistem akan
menampilkan
peringant sesuai
field yang ada

3) Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja Karyawan
Berikut ini adalah detail uji coba fungsional pada menu laporan dalam alur
menampilkan laporan penilaian kinerja karyawan yang dapat dilihat pada Tabel 4.56.
Tabel 4.56 Uji Coba Fungsional (Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja
Karyawan)
Fungsional
Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja Karyawan
Stakeholder
Wakil Direkutur Medis / Approved
Alur
Aksi Stakeholder
Respon Sistem
Hasil
Stakeholder
Sistem
memilih menu
menampilkan
Gambar 4.40 Halaman Laporan
“Laporan”
menu laporan
Sistem
menampilkan
laporan sesuai
Stakeholder
periode yang
memilih tombol
“Lihat Laporan” dipilih

Jika Stakeholder
ingin mencetak
laporan salam
bentuk hardcopy
Stekeholder
memilih tombol
Cetak / Print

Sistem akan
mencetak laporan
dalam bentuk
paper atau
hardcopy
menggunakan
device printer
yang telah
disediakan oleh
stakeholder
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Fungsional
Stakeholder
Jika Stakeholder
ingin dalam
bentuk softcopy
Stekeholder
memilih tombol
Unggah /
Download

A.2

Menampilkan Laporan Penilaian Kinerja Karyawan
Wakil Direkutur Medis / Approved
Sistem akan
menyimpan
laporan kedalam
perangkat yang
digunakan oleh
pengguna

Uji Coba Non Fungsional
Uji coba non-fungsional dilakukan untuk mengidentifikasi keberhasilan,

kelengkapan, keamanan, dan kualitas dari sistem yang telah dibangun. Berikut adalah
hasil uji coba non-fungsional yang terbagi menjadi 5 kategori, yaitu:

A.2.1 Uji Coba Non Fungsional (Correctness)
Berikut adalah detail uji coba non-fungsional (Correctness) akan dijelaskan
pada Tabel 4.57.
Tabel 4.57 Uji Coba Non Fungsional (Correctness)
Keterangan
Hasil Sistem

Sistem akan menampilkan
pesan eror kepada stakeholder,
ketika stakeholder
menjalankan sistem tidak
sesuai ketentuan yang ada.

Kesimpulan

Dari hasil uji coba tersebut, dapat diketahui bahwa sistem dapat
menjaga konsistensi data yang diolah oleh sistem, karena data
divalidasi terlebih dahulu sebelum disimpan ke dalam database.
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A.2.2 Uji Coba Non Fungsional (Security)
Berikut adalah detail uji coba non-fungsional (Security) akan dijelaskan pada
Tabel 4.58.
Tabel 4.58 Uji Coba Non Fungsional (Security)
Keterangan
Hasil Sistem
- Menu dari Staf HRD / Admin terlampir pada
Gambar 4.3 Menu Staf HRD / Admin
- Menu dari Kepala Instalasi / Penilai terlampir
Sistem akan membatasi menupada Gambar 4.23 Menu Kepala Instalasi /
menu yang digunakan oleh
Penilai
masing-masing stakeholder
- Menu dari Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
berdasarkan role yang dimiliki
terlampir pada Gambar 4.32 Menu Karyawan
oleh stakeholder tersebut.
Tenaga Kesehatan / Dinilai
- Menu dari Wakil Direktur Medis / Approved
terlampir pada Gambar 4.36 Menu Wakil
Direktur Medis / Approved
Dari hasil uji coba tersebut, dapat diketahui bahwa
sistem berhasil mengatur hak akses dari masingKesimpulan
masing stakeholder, sehingga keamanan data serta
fungsi dari sistem dapat terjaga dan berjalan sesuai
dengan rule yang telah ada.

A.2.3 Uji Coba Non Fungsional (Interface)
Berikut adalah detail uji coba non-fungsional (interface) akan dijelaskan
pada Tabel 4.59.
Tabel 4.59 Uji Coba Non Fungsional (Interface)
Hasil Sistem
- Menu dari Staf HRD / Admin terlampir pada Gambar 4.4
Dashboard Staf HRD / Admin
Sistem akan memberikan
- Menu dari Kepala Instalasi / Penilai terlampir pada Gambar
warna yang tidak
4.24 Dashboard Kepala Instalasi / Penilai
membosankan dan sesuai
- Menu dari Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai terlampir
dengan tema perusahaan yaitu
pada Gambar 4.33 Dashboard Karyawan Tenaga Kesehatan /
warna hijau
Dinilai
- Menu dari Wakil Direktur Medis / Approved terlampir pada
Gambar 4.37 Dashboard Wakil Direktur Medis / Approved
Sistem akan memberikan
Tablet
Keterangan
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Keterangan
tampilan yang responsive
diberbagai macam device
seperti tablet dan smartphone.

Hasil Sistem

Smartphone

Kesimpulan

Dari hasil uji coba tersebut, dapat diketahui bahwa sistem dapat
memberikan kemudahan dan kenyaman kepada stakeholder
dalam menjalankan sistem.
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A.2.4 Uji Coba Non Fungsional (Operability)
Berikut adalah detail uji coba non-fungsional (operability) akan dijelaskan
pada Tabel 4.60.
Tabel 4.60 Uji Coba Non Fungsional (Operability)
Fungsi
Keterangan
Hasil Sistem
Sistem
mengatur
Fungsi
agar rekap
Pencatatan
kehadiran
Komponen
tidak dapat
Penilaian
ditambah
Kinerja
sebelum data
Karyawan
periode
ditambahkan
1) Memilih Karyawan

2) Memilih Variabel

Fungsi
Penilaian
Kinerja
Karyawan

Sistem
mengatur
agar proses
penilaian
kinerja
karyawan
berjalan
secara
bertahap

Fungsi
Pemberian
Tanggapan
Fungsi
Approved
Penilaian
Kinerja
Karyawan

Detail Nilai Pervariabel
Sistem
menampilkan
detail dari
penilaian
yang
dilakukan
oleh kepala
instalasi

3) Menilai Indikator Berdasarkan Variabel
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Fungsi

Keterangan

Hasil Sistem

Detail Nilai Indikator

Dari hasil uji coba tersebut, dapat diketahui bahwa sistem dapat
mendukung dalam stakeholder dalam menjalankan sistem sesuai
prosedur yang ada.

Kesimpulan

A.2.5 Uji Coba Non Fungsional (Performance)
Berikut adalah detail uji coba non-fungsional (performance) akan dijelaskan
pada Tabel 4.61.

Stakeholder

Staf HRD /
Admin

Tabel 4.61 Uji Coba Non Fungsional (Performance)
Kegiatan
Hasil Sistem

Menyimpan
data periode

Detik

1.08
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Stakeholder

Kegiatan

Hasil Sistem

Detik

Menyimpan
data rekap
periode

0.949

Menyimpan
data variabel

0.969

Menyimpan
data indikator

1.015

Menyimpan
data kriteria

1.424
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Stakeholder

Kegiatan

Hasil Sistem

Detik

Menampilkan
laporan
penilaian
kinerja

1.351

Menampilkan
rekap hasil
penilaian
kierja

1.109

Menyimpan
data
penilaian

1.028

Perhitungan
penilaian

1.077

Kepala Instalasi
/ Penilai
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Stakeholder

Kegiatan

Hasil Sistem

Detik

Menyimpan
saran

1.02

Menampilkan
rekap hasil
penilaian
kierja

1.019

Karyawan
Tenaga
Kesehatan /
Dinilai

Menyimpan
tanggapan

0.863

Wakil Direkutur
Medis /
Approved

Approvee
penilaian

0.863
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Stakeholder

Kegiatan

Hasil Sistem

Detik

Menyimpan
komentar

0.863

Menampilkan
laporan

1.351

TOTAL

4.2.2

Evaluasi Sistem
Setelah dilakukannya uji coba atau the target of the test, selanjutnya

dilakukan tahap evaluasi untuk mengukur kinerja sistem. Hasil dari evaluasi tersebut
akan dijadikan sebagai suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kesimpulan
tersebut akan digunakan untuk memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan
kebutuhan stakeholder atau belum. Sehingga kekurangan yang ada pada sistem dapat
dievaluasi terlebih dahulu.

A Evaluasi Sistem Pada Staf HRD / Admin
Hasil dari pengujian perangkat lunak untuk stakeholder staf HRD saat
menjalankan fungsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab, yaitu:
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1) Sistem dapat mempersingkat proses pendistribusian dokumen, dengan cara
mengotomasi proses pembuatan dokumen dan mengeleminasi proses
pendistribusian dokumen.
2) Sistem dapat mempersingkat proses merekap data penilaian kinerja karyawan
serta mencetak laporan penilaian kinerja karyawan, dengan cara mengotomasi
proses perekapan data penilaian kinerja dan membuat laporan penilaian
kinerja karyawan secara otomasi.

B Evaluasi Sistem Pada Kepala Instalasi / Penilai
Hasil dari pengujian perangkat lunak untuk stakeholder kepala instalasi saat
menjalankan fungsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab, yaitu:
1) Sistem dapat mempersingkat proses penilaian kinerja karyawan, dengan cara
mengotomasi seluruh proses menilai kinerja karyawan.
2) Sistem dapat langsung menampilkan nilai akhir dan keterangan nilai setelah
kepala instalasi melakukan penilaian.

C Evaluasi Sistem Pada Karyawan Tenaga Kesehatan / Dinilai
Hasil dari pengujian perangkat lunak untuk stakeholder karyawan yang
dinilai saat menjalankan fungsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab, yaitu:
1) Sistem

dapat

mempersingkat

proses

pemberian

tanggapan

beserta

pemeriksaan kembali dokumen penilaian kinerja karyawan, dengan cara
mengotomasi proses pemberian tanggapan dan pemeriksaan dokumen.
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2) Sistem memberikan informasi yang akurat dalam hasil penilaian kinerja
karyawan, karena sistem selalu memastikan bahwa semua indikator telah
terisi dan hasil nilai akhir yang tepat.

D Evaluasi Sistem Pada Wakil Direkutur Medis / Approved
Hasil dari pengujian perangkat lunak untuk stakeholder wakil direktur medis
saat menjalankan fungsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab, yaitu:
1) Sistem dapat mempersingkat proses Approved penilaian kinerja karyawan,
dengan cara mengotomasi seluruh proses yang ada.
2) Sistem juga mempermudah stakeholder dalam melakukan proses yang ada,
karena dapat dilakukan dimanapun melalui jaringan internet.

E Evaluasi Proses Penilaian Kinerja Karyawan
Perbandingan antara aliran sistem saat ini dan aliran sistem baru yang
dilakukan dengan otomasi. Berikut detail dari perbandingan antara sistem saat ini dan
baru dapat dilihat pada Tabel 4.62.
Tabel 4.62 Evaluasi Proses Penilaian Kinerja Karyawan
Aliran Sistem Saat ini
Aliran Sistem Baru
Fungsi
Kegiatan
Waktu Fungsi
Kegiatan
- Pembuatan
- Mencatat data
dokumen penilaian
periode
kinerja karyawan
- Mencatat rekap
Pendistiribusian
Pencatatan
- Pengecekan
kehadiran
dokumen
Komponen
periode
- Mencatat
penilaian
7 hari
Penilaian
- Mencetak
komponen
kinerja
Kinerja
dokumen penilaian
penilaian
karyawan
Karyawan
kinerja karyawan
- Mencatat data
- Mendistribusikan
variabel
dokumen penilaian
- Mencatat data

Waktu

1 hari
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Aliran Sistem Baru
Kegiatan
Waktu
indikator
- Mencatat data
kriteria
Asumsi Perhitungan Waktu Dalam Mentat
Rekap Kehadiran:
Penjelasan:
3 menit x 60 (karyawan) = 180
Dalam mendistribusikan dokumen ke masingPenjelasan:
masing kepala instalasi membutuhkan waktu yang - Tidak perlu mencetak atau membuat
cukup lama. Kepala instalasi tekadang tidak
kembali dokumen penilaian / komponen
berada ditempatnya, yang menyebabkan terjadinya
penilaian kinerja karyawan
keterlambatan dalam pemberian dokumen
- Distribusi dokumen telah dilakukan
penilaian kinerja karyawan.
secara otomasi
- Mencatat periode yang dilakukan sekali
dalam 1 periode
- Rekap data
Merekap data
- Merekap data
penilaian kinerja
penilaian
penilaian kinerja
karyawan
kinerja
karyawan
Pelaporan - Mencetak
karyawan serta - Membuat laporan
Hasil
laporan hasil
mencetak
hasil penilaian
2 hari
Penilaian
penilaian kinerja laporan
kinerja karyawan
Kinerja
karyawan
penilaian
- Mencetak laporan
Karyawan - Mengunduh file
kinerja
hasil penilaian
softcopy
karyawan
kinerja karyawan
- Mencetak dalam
bentuk hardcopy
Penjelasan:
Setelah dokumen penilaian telah di setujui oleh
Penjelasan:
Wakil Direktur Medis, maka staf HRD mulai
Setelah semua penilaian telah di approvee
merekap dokumen tersebut lalu membuat laporan
sistem akan merekap dan membuatkan
penilaian kinerja karyawan. Semua proses ini
laporan secara otomasi.
dilakukan secara manual sehingga membutuhkan
waktu yang cukup lama.
- Melakukan
- Memasukkan
penilaian kinerja
data penilaian
Penilaian
karyawan
Penilaian
- Perhitungan
kinerja
- Perhitungan hasil
12 hari Kinerja
6 hari
penilaian
karyawan
penilaian kinerja
Karyawan
- Memberikan
karyawan
saran
- Memberikan saran
Penjelasan:
Asumsi Perhitungan Waktu:
Setelah menerima dokumen kepala instalasi mulai 30 menit x 6 (karyawan) = 3 jam
menilai. Setelah selesai menilai kepala instalasi
Penjelasan:
Fungsi

Aliran Sistem Saat ini
Kegiatan
kinerja karyawan

Waktu Fungsi

216

Aliran Sistem Saat ini
Fungsi
Kegiatan
Waktu
menghitung total dari hasil nilai untuk
mendapatkan nilai akhir. Setelah mendapatkan
nilai akhir kepala instalasi memberikan dokumen
ke karyawan yang dinilai untuk diberikan
tanggapan terhadap hasil penilaian.
Pemberian
- Pemeriksaan
tanggapan
kembali dokumen
beserta
penilaian kinerja
pemeriksaan
karyawan
kembali
- Komfirmasi
1 hari
dokumen
kembali ke Kepala
penilaian
Instalasi
kinerja
- Pemberian
karyawan
tanggapan
Penjelasan:
Sebelum diberitanggapan karyawan yang dinilai
mengecek kembali hasil penilaian yang dilakukan
oleh kepala instalasi, agar terhindar dari kesalahan
dalam perhitungan ataupun pengisian data
penilaian.

Aliran Sistem Baru
Fungsi
Kegiatan
Waktu
Penilaian dilakukan oleh kepala instalasi
perunit kerja. 30 menit disini diasumsikan
hanya mengisi dokumen belum mengamati
karyawan yang diniali. 3 jam disini
diasumsikan untuk karywan perunit kerja
dan penilaian dilakukakn secara otomasi.
Fungsi
Pemberian
Tanggapan

-

Menampilkan
hasil penilaian
dari kepala
instalasi
Memasukkan
tanggapan

-

Penjelasan:
Karyawan yang dinilai dapat langsung
memberi tanggapan setelah dinilai oleh
kepala instalasi
-

Menampilkan
hasil penilaian
Approved
kinerja
Fungsi
penilaian
karyawan
4 hari
Approved
2 hari
kinerja
- Approved
Penilaian
karyawan
penilaian
- Memasukkan
komentar
Asumsi Perhitungan Waktu:
Penjelasan:
10 menit x 60 (karyawan) = 10 jam
Setelah dokumen penilaian dinilai dan diberi saran
Penjelasan:
serta tanggapan. Wakil Direktur Medis menyetujui
Wakil Direktur Medis dapat melakukan
penilaian secara manual.
Approved dimana saja melalui internet.
-

Mengecek
dokumen
Melakukan
Approved
Memberikan
komentar

Adapun estimasi waktu (manual) pada aliran sistem baru yang dapat dilihat
pada Tabel 4.63.
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Tabel 4.63 Estimasi Waktu Aliran Sistem Baru
Hari
Fungsi
1 2 3 4 5 6
Pencatatan Komponen Penilaian Kinerja
Karyawan
Penilaian kinerja karyawan
Fungsi Pemberian Tanggapan
Approved penilaian kinerja karyawan
Pelaporan Hasil Penilaian Kinerja
Karyawan

7

8

9

