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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

1.1 Aplikasi 

Menurut Jogiyanto (2004), aplikasi merupakan program yang berisikan 

perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jogiyanto juga menjelaskan 

bahwa pengertian aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual 

yang di transformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau program agar 

data diolah lebih berdaya guna secara optimal.  

1.2 Website 

Menurut Hakim dan Uus (2004) website merupakan fasilitas internet yang 

menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen 

pada website disebut dengan web page dan link dalam website memungkinkan 

pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik diantara 

page yang disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia. 

Pages diakses dan dibaca melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet 

Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser lainnya. 

Web statis adalah website yang mana pengguna tidak bisa mengubah 

konten dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang 

terjadi antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. 

Halaman-halaman web tersebut tidak memliki database, data dan informasi yang 

ada pada web statis tidak berubah-ubah kecuali diubah sintaksnya. Dokumen web 

yang dikirim kepada client akan sama isinya dengan apa yang ada di web server
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Dalam web dinamis, interaksi yang terjadi antara pengguna dan server 

sangat kompleks. Seseorang bisa mengubah konten dari halaman tertentu dengan 

menggunakan browser. Request (permintaan) dari pengguna dapat diproses oleh 

server yang kemudian ditampilkan dalam isi yang berbeda-beda menurut alur 

programnya. Halaman-halaman web tersebut memiliki database. Web dinamis, 

memiliki data dan informasi yang berbeda-beda tergantung input apa yang 

disampaikan client. 

1.3 Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2007) Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Sedarmayanti (2011) Kinerja merupakan terjemahan dari 

performance yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen 

atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat 

ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan 

standar yang telah ditentukan). Sedangkan menurut Wibowo (2007) Kinerja 

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan 

tersebut. 

Secara umum kinerja adalah suatu kondisi yang harus diketahui dan 

dikonfirmasikan kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil 

suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau 

perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan 

operasional. 
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1.4 Penilaian Kinerja 

Menurut Rivai (2005) Penilaian Kinerja merupakan suatu proses untuk 

penetapan pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai, dan suatu 

pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara peningkatan 

dimana peningkatan tersebut itu akan dicapai didalam waktu yang singkat ataupun 

lama. Peningkatan ini tidak terjadi hanya karena sistem yang yang dikemudikan 

oleh manajemen untuk mengatur kinerja dari karyawan mereka, tapi juga melalui 

suatu pendekatan kearah mengelola dan mengembangkan orang yang 

memungkinkan mereka untuk mengatur pengembangan dan kinerja mereka 

sendiri dalam kerangka sasaran yang jelas dan standar yang telah disetujui dengan 

para penyelia mereka. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) Penilaian kinerja (performance 

appraisal) adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan 

pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar, dan kemudian 

mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Penilaian kinerja juga 

disebut pemeringkatan karyawan, evaluasi karyawan, tinjauan kerja, evaluasi 

kinerja, dan penilaian hasil. 

Jadi secara umum dapat didefenisikan bahwa penilaian kinerja tersebut 

adalah sebagai penilaian hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun 

kuantitas yang dihasilkan oleh setiap karyawan. Penilaian kinerja karyawan 

mutlak harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap 

karyawan. Apakah prestasi yang dicapai  setiap  karyawan  baik,  sedang,  kurang.  

Penilaian prestasi penting bagi setiap karyawan dan berguna bagi organisasi untuk 

mengambil keputusan dan menetapkan tindakan kebijaksanaan selanjutnya. 
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1.5 Sumber Daya Manusia 

Menurut Sonny (2003), Sumber Daya Manusia atau human recources 

mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat 

diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas 

usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan 

barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu 

bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti 

mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa 

kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau 

masyarakat. 

Menurut Hasibuan (2003) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah 

kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku 

dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi 

kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. 

Menurut Mathis dan Jackson (2006) SDM adalah rancangan sistem-sistem 

formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia 

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. 

1.6 Metode Penilaian Kinerja 

Menurut Malayu (2007), mengatakan bahwa ada beberapa metode 

penilaian 

kinerja, diantaranya sebagai berikut:.  

1. Rating Scale 
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Metode ini merupakan metode yang dilakukan langsung oleh atasan atau 

supervisor untuk mengukur karakteristik, seperti inisiatif, ketergantungan, 

kematangan, dan kontribusi terhadap tujuan kerja. 

2. Employee Comparation 

Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara 

melakukan perbandingan antara seorang pekerja dengan pekerja lainnya. 

3. Checklist 

Metode ini merupakan metode dimana bagian personalia akan memberikan 

masukan atau informasi kepada karyawan yang dinilai. 

4. Freform Easy 

Metode ini merupakan metode yang mengharuskan seorang penilai membuat 

sebuah karangan yang menggambarkan orang/karyawan yang sedang dinilai. 

5. Critical Incident 

Metode penilaian ini merupakan metode dimana atasan yang merupakan 

penilai akan mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya 

sehari-hari kemudian dimasukkan ke dalam buku catatan khusus. 

6. Assetsment Centre 

Metode ini merupakan metode dimana perusahaan akan membentuk tim 

penilai khusus baik dari luar, dari dalam maupun kombinasi dari luar dan 

dalam. 

7. Management By Objective 
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Metode ini merupakan metode penilaian dimana karyawan akan 

diikutsertakan dalam pemutusan persoalan dengan memperhatikan 

kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-masing yang 

ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan. 

 

8. Umpan Balik 360 

Umpan balik 360° adalah metode evaluasi penilaian kinerja yang 

memerlukan masukan dari beberapa tingkatan dalam perusahaan dan sumber-

sumber luar. Dalam metode ini, orang-orang di seluruh tingkatan memberikan 

penilaian, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, pelanggan internal dan 

eksternal, juga diri sendiri. Metode umpan balik 360 derajat menyediakan 

ukuran yang lebih objektif  untuk menilai kinerja. 

Dari beberapa metode penilaian kinerja yang disebutkan, metode yang 

paling tepat untuk perusahaan ini adalah metode 360 derajat (umpan balik) karena 

dalam penilaian kinerja hasil yang didapat mulai dari atasan bawahan dan teman 

sejawat. 

1.7 Metode 360 Derajat 

Secara umum, metode umpan balik 360 derajat dapat didefinisikan sebagai 

metode penilaian kinerja yang dilakukan oleh banyak pihak sehingga hasil yang 

diperoleh diharapkan lebih jujur, adil dan tepat sasaran. Dengan menggunakan 

metode kinerja seorang karyawan dinilai berdasarkan umpan balik dari setiap 

orang yang memiliki hubungan kerja dengannya-atasan, rekan kerja, mitra, anak 

buah, pelanggan. Pendek kata, metode ini mencoba mengumpulkan masukan dari 
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berbagai narasumber di lingkungan kerja karyawan (Ali, 2013). Berdasarkan 

umpan balik yang diberikan oleh banyak pihak (yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan si karyawan tersebut) maka si karyawan akan memperoleh 

informasi mengenai: 

a. hal-hal dimana si karyawan memiliki kinerja yang sangat baik. 

b. hal-hal yang masih memerlukan peningkatan atau perbaikan agar menjadi 

lebih baik. 

Menurut Linman pada jurnal dengan judul 360 degree feedback, metode 

360 derajat adalah “metode umpan balik 360 derajat adalah metode evaluasi yang 

menggabungkan umpan balik dari para karyawan itu sendiri, rekan kerjanya, 

atasan langsung, para bawahannya dan pelanggan. Hasil yang diperoleh dari 

survei yang bersifat rahasia ini selanjutnya ditabulasikan dan dibagikan kepada 

karyawan yang dinilai, biasanya oleh seorang manajer. Interpretasi hasil yang 

diperoleh, tema dan tren-nya selanjutnya didiskusikan sebagai bagian dari umpan 

balik. Pada metode ini penilian dilakukan oleh beberapa elemen sebagai berikut: 

a. Rekan sekerja (peers), yaitu rekan sekerja dari karyawan yang akan dinilai 

yang mengetahui secara langsung si karyawan. 

b. Atasan langsung / Penyelia (supervisor/superior), yaitu atasan langsung yang 

mengawasi pekerjaan atau kinerja karyawan yang bersangkutan 

c. Bawahan (sub-ordinates), yaitu bawahan yang berada di bawah kendali 

karyawan yang dinilai 

d. Pelanggan (customers), yaitu pelanggan yang berhubungan langsung dalam 

proses bisnis dengan si karyawan (jika diperlukan) 
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e. Pemasok (suppliers), yaitu pemasok yang berhubungan langsung dalam 

proses bisnis dengan si karyawan (jika diperlukan). 

Ilustrasi dari proses penilaian dengan sistem multi-raters atau multi-sources 

feedback diperlihatkan pada gambar berikut : 

 

 

 

Sumber: Linman, modified 

Gambar 2.1 Metode Umpan Balik 360 derajat 

Tabel 2.1 Faktor Indikator Penilaian 

No. FAKTOR PENILAIAN Nilai 

A HUBUNGAN TUGAS  

1 Kinerja Tugas  

 Kurang memahami tugas dan melaksanakan tugas dengan kurang 

sungguh-sungguh 
1 

 Sesekali melakukan penolakan, yang bersangkutan memahami 

dan menerima  serta melaksanakan tugas yang diberikan 
2 

 Tidak menyatakan keberatan bila diberi tugas, serta memahami, 

dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh 
3 

 Selalu bersikap proaktif, cepat memahami dan melaksanakan 

tugas dengan baik. Selalu menunjukkan sikap antusias dalam 

melaksanakan tugas 

4 

B SIKAP DAN PERILAKU KERJA  

1 Kedisiplinan  

 Tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 1 kali dalam satu  

minggu 
1 

 Tidak hadir tanpa keterangan maksimal tiga hari kerja setiap 2 
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No. FAKTOR PENILAIAN Nilai 

bulan 

 Tidak hadir tanpa keterangan 1 hari kerja tiap bulan 3 

 Tidak pernah mangkir 4 

2 Kerjasama  

 Sering menolak kerjasama dalam penyelesaian tugas, selalu 

menolak untuk memberikan / menerima anttuan sehingga 

kerjasama terhambat 

1 

 Sering menola kkerjasama dalam rangka penyelesaian tugas, 

serin menolak memberi / menerima bantuan sehingga kerjasama 

kurang lancar 

2 

 Bersedia berkerjasama dalam rangka penyelesaian tugas, 

bersedia  memberi / menerima bantuan sehingga kerjasama pada 

umumnya berlangsung lancar. 

3 

 Selalu bersedia berkerjasama dalam rangka penyelesaian tugas, 

proaktif memberi / menerima bantuan sehingga tercapai 

kerjasama yang optimal tinggi 

4 

3 Tanggung Jawab  

 Tidak menyelesaikan pekerjaan dan tidak mau menerima 

tanggung jawab 
1 

 Sering menolak tanggung jawab dan tidak menyelesaikan tugas 

yang diberikan 
2 

 Jarang menolak tanggung jawab dan tugas yang diberikan 3 

 Selalu menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang 

diberikan 
4 

4 Inovasi dan Kreativitas  

 Sikap kerja pasif dengan hasil yang kurang memuaskan, selalu 

harus diarahkan dalam menyelesaikan tugas dan tidak 

mendukung adanya perubahan 

1 

 Masih harus mendapat arahan untuk menyelesaikan tugas yang 

diharapkan tidak pernah ada ide meskipun diminta 
2 

 Berusaha melaksanakan pekerjaan atas prakarsa sendiri, 

terkadang inisiatifnya masih perlu diarahkan dan idenya baru 

muncul bila diminta 

3 

 Inisiatifnya sangat menonjol mampu untuk melakukan pekerjaan 

atas prakarsa sendiri dan selalu memberikan ide baru pada 

perusahaan 

4 

C HASIL KERJA  

1 Penguasaan Pekerjaan  

 Kurang menguasai bidang pekerjaannya dan sangat sering 

membutuhkan arahan rekan kerjanya 
1 

 Cukup menguasai bidang pekerjaannya dengan baik dan 

terkadang membutuhka narahan dari rekan kerjanya 
2 

 Menguasai bidang pekerjanya dengan baik dan sesekali 

membutuhkan arahan dari rekan kerjanya  
3 

 Menguasi bidang kerjanya dengan sangat baik 4 

2 Kinerja  
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No. FAKTOR PENILAIAN Nilai 

 Hasil kerja kurang dari 40% dari target 1 

 Hasil kerja 40% - kurang dari 90% target 2 

 Hasil kerja 90% - 100% dari target 3 

 Hasil kerja lebih dari 100% dari target 4 

 

 

 

Proses Penilaian Menggunakan Metode 360 derajat pada CV. ADI 

TEKNIK 

Prosedur Penilaian meliputi : 

1. Penilaian dilakukan Direktur dan seluruh karyawan. 

2. Penilaian dilaksanakan secara periodik yaitu dua kali dalam satu tahun. 

Tabel 2.2 Indikator Penilaian 

No. Faktor Indikator 

1 Hubungan Tugas Kinerja Tugas 

2 Sikap dan Perilaku kerja 

Kedisiplinan 

Kerjasama 

Tanggung Jawab 

Inovasi dan Kreatif 

3 Hasil Kerja 
Penguasaan Pekerjaan 

Kinerja 

 

Tabel 2.3 Skala likert 

1 2-3 4 

Skor rendah  Skor rata-rata/sedang Skor Tinggi 

0% - 25% 26% - 75% 76% - 100% 

 

Tabel 2.4 Tabel Penilaian 

No. Indikator Penilaian 
Nilai 

SB B CB KB 

1 Kinerja Tugas 4 3 2 1 

2 Kedisiplinan 4 3 2 1 

3 Kerjasama 4 3 2 1 

4 Tanggung Jawab 4 3 2 1 
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5 Inovasi dan Kreatif 4 3 2 1 

6 Penguasaan Pekerjaan 4 3 2 1 

7 Kinerja 4 3 2 1 

 

Apabila faktor dan indikator dijadikan angket kemudian dipakai untuk 

penilaian kinerja kepada karyawan CV. ADI TEKNIK sebanyak 58 karyawan, 

sebelum dianalisis maka dapat direkapitulasi data, seperti berikut : 

 

 

1. Penilaian dalam skala likert: 

PS  =  
m
t

(2.1)

 

Keterangan : 

PS : Hasil penilaian skala likert 

m : Jumlah nilai yang diperoleh 

t : Total indikator 

2. Penilaian keseluruhan untuk perusahaan: 

PK  =  (2.2)Ʃ
n
i    i= 1m

N
X 100%

 

(2.3)N =  SB  x  nX X
 

Keterangan:  

PK : Hasil penilaian keseluruhan untuk perusahaan 

mi : Jumlah nilai yang diperoleh karyawan ke-i  
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n : Jumlah Karyawan 

N: Jumlah nilai tertinggi untuk semua karyawan 

SB: Nilai indikator tertinggi 

x : Jumlah indikator 

3. Penilaian dengan menggunakan metode 360 derajat: 

 

 

Tabel 2.5 Matriks Persentase Penilaian Kinerja 

X Direktur Ketua Bagian Karyawan 

Direktur  25% 15% 

Ketua Bagian 50% 40% 35% 

Karyawan 50% 35% 50% 

 

Tabel diatas merupakan penentuan persentase nilai yang diberikan oleh 

masing-masing jabatan terhadap karyawan yang dinilai. 

Berikut adalah rumus perhitungan dengan metode 360 derajat: 

P  =  (2.4)Ʃ
n
i     i        i= 1 (m  NP)X

t  

Keterangan: 

P : Hasil penilaian menggunakan metode 360 derajat 

n : Jumlah karyawan yang menilai 

mi : Jumlah nilai yang diberikan oleh jabatan ke-i 

NPi : Persentase dalam tabel matriks sesuai jabatan ke-i 

t : Jumlah indikator 
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1.8 Visualisasi Informasi 

Menurut Frey (2008) dalam bukunya menyebutkan bahwa sebuah 

visualisasi yang tepat adalah semacam narasi, memberikan jawaban yang jelas 

atas pertanyaan tanpa rincian asing. Dengan berfokus pada tujuan awal dari 

pertanyaan, Anda dapat menghilangkan rincian seperti itu karena pertanyaan itu 

memberikan acuan untuk apa yang diperlukan dan apa yang tidak perlukan. 

Visualisasi merupakan penggunaan komputer pendukung, penggambaran 

data visual interaktif untuk memperkuat pengamatan. Dan Informasi berarti item-

item, entity-entity, hal-hal yang tidak memiliki korespondensi fisik secara 

langsung. Dengan kata lain visualisai informasi itu sendiri berarti rekayasa dalam 

pembuatan gambar, diagram, grafik atau animasi untuk penampilan suatu 

informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar baik yang bersifat 

abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. 

Menurut Jogiyanto (2004) Informasi adalah data yang diolah menjadi 

bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya.  

Jadi Visualisasi informasi adalah rekayasa penampilan data dan informasi 

dalam bentuk gambar, diagram ataupun animasi yang bersifat abstrak. 

1.9 Sistem Basis Data 

Menurut Marlinda (2004), sistem basis data adalah suatu sistem menyusun 

dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau 

merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi/perusahaan 

sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakai untuk 

proses pengambil keputusan. Pada dasarnya prinsip kerja Sistem Basis Data 

adalah pengaturan arsip. 
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Pada Tugas Akhir ini, untuk membangun sistem yang bisa memenuhi 

kebutuhan di perusahaan akan digunakan DBMS MySQL (My Structured Query 

Language) yakni, software basis data yang tergolong tipe database server dan 

bersifat open source. Selain itu, database ini dapat digunakan dalam pembuatan 

aplikasi berbasis web dan desktop. 

1.10 PHP 

PHP dalam bahasa pemrograman yang memiliki fungsi untuk membuat 

website dinamis maupun aplikasi web. Berbeda dengan HTML yang hanya bisa 

menampilkan konten statis, PHP bisa berinteraksi dengan database, file dan 

folder, contohnya Blog, Toko Online, CMS , Forum, dan Website Social 

Networking. PHP adalah bahasa scripting, bukan bahasa tag-based seperti HTML. 

PHP termasuk bahasa cross-platform, ini artinya PHP bisa berjalan di sistem 

operasi yang berbeda-beda seperti Windows, Linux, ataupun MAC (Syafi'i, 2004). 

Untuk dapat berjalan, PHP membutuhkan web server, yang bertugas untuk 

memproses file php dan mengirimkan hasil pemrosesan yang akan ditampilkan di 

browser client. Oleh karena itu, PHP termasuk server-side scripting (script yang 

diproses di server). Web server sendiri adalah software yang diinstal di komputer 

lokal ataupun komputer lain yang berada di jaringan intranet/internet yang 

berfungsi untuk melayani permintaan-permintaan web dari client. Web server 

yang paling digunakan saat ini untuk PHP adalah “Apache”. Untuk media 

penyimpanan datanya (database server), PHP biasa menggunakan MySQL 

(Syafi'i, 2004). 

Untuk menginstall dan mengkonfigurasikan ketiga software tersebut 

(Apache, PHP, MySQL) agar dapat berjalan dan selalu terhubung, memang cukup 
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sulit. Maka dari itu dibuatlah paket software LAMP, XAMPP, MAMP, WAMP 

yang tinggal kita install dalam satu kali instalasi. Dalam satu kali instalasi, sudah 

mencakup ketiga software tersebut dan sudah dikonfigurasikan untuk keperluan 

lingkungan pengembangan aplikasi web (Syafi'i, 2004). 


