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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

CV. ADI TEKNIK merupakan perusahaan manufaktur yang beralamat di 

Desa Terungkulon RT01 RW02 Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. 

Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991 dan usahanya berkembang pesat pada 

awal tahun 2012 hingga saat ini. Perusahaan dengan karyawan sebanyak 58 orang 

yang meliputi satu kepala bagian  di setiap Departemen, tiga karyawan di bagian 

administrasi, empat karyawan di bagian marketing serta 47 bagian operasional ini 

merupakan perusahaan khusus dalam pembuatan mesin dari skala kecil hingga 

skala besar seperti mesin penyedot minyak lepas pantai yang diproduksi pada 

akhir tahun 2012 sebanyak 50 mesin untuk perusahaan BUMN. Selain itu 

perusahaan juga memproduksi mesin penggilingan tebu, mesin tusuk gigi dan 

mesin pemotong keripik untuk kegiatan UKM desa. Pada saat ini CV. ADI 

TEKNIK mengalami peningkatan permintaan sehingga berniat untuk merekrut 

atau menambah jumlah karyawan lebih banyak. Oleh karena itu, perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas untuk 

digunakan pada perusahaan sebagai penggerak yang berperan besar dalam hal 

peningkatan dan terjaminnya kualitas barang atau mesin yang diproduksi di 

perusahaan ini karena SDM yang baik dan berkompeten dapat menunjang 

keberhasilan perusahaan.  
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CV. ADI TEKNIK memberlakukan penilaian kinerja yang dilakukan dua 

kali dalam satu tahun untuk menunjang kinerja dalam perusahaan, dimana periode 

pertama dilakukan pada bulan Desember untuk penilaian dari bulan Juli hingga 

Desember dan periode kedua dilakukan pada bulan Juni untuk penilaian dari 

bulan Januari hingga bulan Juni. Proses penilaian kinerja selama ini dimulai dari 

bagian Human Recruitment & Development (HRD) membagikan lembar form 

kepada kepala bagian masing-masing yang ada di perusahaan. Selanjutnya kepala 

bagian akan melakukan penilaian terhadap karyawan yang ada dibawahnya. 

Penilaian tersebut diberi waktu selama dua minggu. Setelah itu kepala bagian 

memberikan hasil penilaian kepada bagian HRD. Berdasarkan hasil penilaian 

tersebut, maka bagian HRD membuat rekapitulasi penilaian kinerja dan 

selanjutnya dicetak sebagai laporan penilaian kinerja yang diserahkan kepada 

direktur. 

Dalam proses penilaian kinerja di perusahaan ini mengalami beberapa 

permasalahan seperti form penilaian seringkali hilang, karena masih 

menggunakan kertas sehingga pada saat rekap data tidak memenuhi waktu yang 

telah ditentukan oleh perusahaan. Masalah lain yang timbul di perusahaan ini 

adalah tidak adanya acuan dalam menilai karyawan, karena form yang disediakan 

oleh perusahaan memiliki jawaban hanya sebatas baik dan tidak baik yang 

menyebabkan penilaian menjadi subyektif, dimana karyawan yang seharusnya 

mendapat nilai baik, justru mendapat nilai yang tidak seharusnya. 

Berdasarkan permasalahan yang ada di CV. ADI TEKNIK, maka dalam 

proses penilaian kinerja karyawan membutuhkan sebuah aplikasi penilaian kinerja 

karyawan yang dapat mengolah dan membantu proses penilaian kinerja menjadi 
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lebih cepat dimana form penilaian sudah tersedia di dalamnya. Aplikasi ini 

memiliki nilai setiap karyawan dan perkembangan setiap karyawan tiap periode 

ke periode. Aplikasi penilaian kinerja ini menggunakan metode 360 derajat karena 

ingin mendapatkan masukan atau umpan balik dari karyawan, sehingga dapat 

digunakan untuk menghilangkan penilaian yang subyektif  serta penilaian yang 

adil. 

Aplikasi yang digunakan ini berbasis web karena mudah saat memberikan 

notification penilaian kepada karyawan dan seringnya atasan tidak ditempat. 

Dengan adanya aplikasi penilaian kinerja ini diharapkan CV. ADI TEKNIK dapat 

mempercepat dan mempermudah dalam melakukan penilaian kinerja terhadap 

karyawan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalahnya adalah 

Bagaimana merancang dan membangun aplikasi penilaian kinerja berbasis web di 

CV. ADI TEKNIK dengan menggunakan metode 360 derajat untuk menentukan 

nilai kinerja karyawan. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah yang 

berkaitan dengan aplikasi penilaian kinerja pada CV. ADI TEKNIK yang dapat 

dibahas dalam perancangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Penelitian kinerja karyawan menggunakan metode 360 derajat. 

2. Aplikasi penilaian kinerja tidak membahas tentang penggajian. 

3. Penilaian dilakukan dari level tertinggi yakni Direktur, kepala bagian hingga 

hingga karyawan level terbawah. 
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4. Penyusunan Tugas Akhir ini hanya sampai pada tahap testing aplikasi, tidak 

sampai pada tahap implementasi pada perusahaan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari aplikasi penilaian kinerja ini adalah menghasilkan aplikasi 

penilaian kinerja supaya dapat membantu CV. ADI TEKNIK dalam melakukan 

proses penilaian kinerja karyawan. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan oleh CV. ADI TEKNIK dengan adanya aplikasi 

penilaian kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Mampu mengatasi masalah yang terjadi pada proses penilaian. 

2. Mampu melakukan update jika terjadi kesalahan maupun kekurangan data 

saat proses input data. 

3. Dapat menghasilkan output seperti grafik peningkatan/penurunan kinerja 

setiap karyawan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Penilaian 

Kinerja Berbasis Web Menggunakan Metode 360 derajat (CV. ADI TEKNIK 

SIDOARJO)”. ini disusun secara sistematis kedalam beberapa bab. Dalam setiap 

bab memiliki keterkaitan dan menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan dari tugas akhir, dan sitematika 

penulisan tugas akhir Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja 
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Berbasis Web Menggunakan Metode 360 derajat (CV. ADI TEKNIK 

SIDOARJO). 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentnag teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam 

melakukan analisa dan memecahkan masalah. Dalam hal ini, landasan 

teori yang digunakan adalah teori tentang aplikasi, kinerja, penilaian 

kinerja, sumber daya manusia, PHP, MySQL, Website, Visualisasi 

Informasi, Metode Penilaian Kinerja metode 360 derajat. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam penyelesaiaan 

sistem mulai dari identifikasi permasalahan, perancangan dan desain 

yang akan digunakan di dalam aplikasi. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang kebutuhan aplikasi, evaluasi aplikasi serta 

pembaatan program untuk menjelaskan urutan dari tiap proses yang 

dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan adalah 

rangkuman dari seluruh hasil pembahasan masalah. Untuk saran 

berisikan tentang pengembangan yang sebaiknya dilakukan agar 

aplikasi yang telah dibuat menjadi lebih baik. 


