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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

 

1.1 Implementasi Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan prangkat lunak sesuai dengan 

rancangan dan desain sistem yang telah tertera pada halaman sebelumnya. 

Aplikasi penilaian kinerja yang dibangun akan disesuaikan dengan kebutuhan 

pada CV. ADI TEKNIK. 

Sebelum masuk pada proses implementasi, user harus menyiapkan kebutuhan 

sistem peranngkat lunak dan kebutuhan sistem perangkat keras seperti penjelasan 

yang telah dibahas pada bab III yakni pada analisis kebutuhan sistem. 

 

1.1.1 Fungsi Halaman Penilaian 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan siapa saja yang dapat dinilai 

oleh pengguna. Pada halaman ini hanya menampilkan nama karyawan, jabatan, 

periode penilaian serta terdapat tombol aksi mulai penilaian untuk memulai 

penilaian kinerja yang dapat dilihat pada gambar 4.2. 

 
Gambar 4. 1 Halaman Penilaian 
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Gambar 4. 2 Halaman Form Penilaian 

Pada halaman form penilaian ini terdapat informasi periode penilaian, 

nama karyawan yang akan dinilai, bagian, serta absensi. Selain itu halaman form 

ini membuktikan bahwa dengan aplikasi penilaian kinerja ini dapat mengatasi 

masalah seperti form hilang, karena form sudah tersedia dalam halaman penilaian 

ini. Hal ini juga diperkuat dengan adanya faktor, indikator serta skala indikator 

yang digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja ini.  

Pada Form penilaian ini, pengguna hanya memilih nilai yang disediakan 

dan tekan tombol simpan jika data telah terisi semua. 
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1.1.2 Fungsi Halaman Laporan 

Fungsi dari halaman laporan ini adalah untuk melihat hasil dari penilaian 

kinerja pengguna, baik laporan periode pengguna hingga ranking penilaian. 

 
Gambar 4. 3 Halaman Laporan 

 
Gambar 4. 4 Halaman Cetak Laporan 

Pengguna dapat melihat laporan dengan cara memilih menu laporan pada 

menu, memilih laporan. Setelah Halaman muncul dalam bentuk grafik, maka 

pengguna dapat mencetak dengan cara menekan tombol cetak. 
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Laporan kinerja yang dapat dilihat oleh pengguna berupa data text dan 

dalam bentuk grafik seperti pada gambar 4.4. Hal ini dapat memudahkan 

pengguna dalam melihat laporan hasil dari penilaian kinerja itu sendiri. Selain itu 

Laporan juga dapat dicetak dengan cara menekan tombol cetak pada halaman 

laporan, yang mana informasi yang didapat sesuai dengan halaman laporan serta 

adanya keterangan pengguna yang dinilai menggunakan skala likert yang dapat 

dilihat pada gambar diatas. 

1.1.3 Fungsi Halaman Master Karyawan 

Pada halaman ini, memuat data karyawan yang meliputi tentang data 

pribadi. Pengguna diharuskan untuk mengisi data karyawan secara lengkap. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penambahan karyawan baru. 

1. Login sebagai super user 

2. Pilih menu Karyawan yang ada pada menu master, maka akan muncul 

halaman sebagai berikut: 

 
Gambar 4. 5 Halaman Master Karyawan 

 
Gambar 4. 6 Halaman Tambah Karyawan 
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Pada halaman tambah karyawan ini, setelah pengguna menginputkan data, 

tekan tombol simpan untuk menyimpan data karyawan pada database.  

 

1.1.4 Fungsi Halaman Master Karyawan Level 

Pada halaman mastering karyawan level, pengguna diharuskan untuk 

menambahkan karyawan level. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan 

penambahan karyawan level baru. 

1. Login sebagai super user 

2. Pilih menu Karyawan Level yang ada pada menu master. 

3. Maka akan muncul halaman sebagai berikut: 

 
Gambar 4. 7 Halaman Master Karyawan Level 

 
Gambar 4. 8 Halaman Tambah Karyawan Level 

 
1. Dan tekan tombol simpan untuk menyimpan ke dalam database. 

2. Jika data berhasil disimpan maka karyawan yang telah ditambahkan akan 

muncul pada bagian data karyawan. Pengguna dapat menghapus karyawan 
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yang salah input/karyawan yang resign dengan cara menekan tombol hapus 

atau juga dapat merubah data karyawan dengan cara menekan tombol ubah. 

 

1.1.5 Fungsi Halaman Master Jabatan 

Halaman jabatan ini memuat data jabatan yang ada pada perusahaan. Pada 

halaman ini, pengguna diharuskan untuk menambahkan data jabatan untuk tiap-

tiap karyawan. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penambahan 

jabatan. 

1. Login sebagai super user 

2. Pilih Menu Jabatan yang ada pada menu utama. 

3. Maka akan muncul halaman sebagai berikut : 

 
Gambar 4. 9 Halaman Master Jabatan 

  
Gambar 4. 10 Halaman Tambah Jabatan  

4. Pilih menu tambah jabatan untuk menambahkan jabatan. 

5. Tambahkan data jabatan dan tekan tombol simpan. 



 

7 

 

1.1.6 Fungsi Halaman Master Periode Penilaian 

Pada halaman periode penilaian, pengguna dapat membuat jadwal kapan 

jadwal diadakan penilaian kinerja. Untuk itu pengguna diharuskan untuk 

menambahkan periode penilaian. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam 

melakukan penambahan periode penilaian: 

1. Login sebagai super user 

2. Pilih Menu Periode penilaian yang ada pada menu utama. 

3. Maka akan muncul halaman data periode penilaian. 

 
Gambar 4. 11 Halaman Master Periode Penilaian 

 
Gambar 4. 12 Halaman Tambah Periode Penilaian 

 

4. Pilih menu tambah periode penilaian untuk menambahkan periode 

penilaian kinerja dan simpan. 

 

1.1.7 Fungsi Halaman Master Faktor 

Pada halaman ini, terdapat faktor dalam penilaian kinerja sebagai acuan. 

Maka dari itu pengguna diharuskan untuk menambahkan faktor penilaian dan 

berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan penambahan jabatan: 
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1. Login sebagai super user 

2. Pilih Menu Faktor yang ada pada menu utama 

3. Maka akan muncul halaman seperti berikut: 

 
Gambar 4. 13 Halaman Master Faktor 

 
Gambar 4. 14 Halaman Tambah Faktor 

4. Tekan tombol tambah faktor untuk menambahkan faktor sebagai acuan 

penilaian. 

5. Setelah faktor ditambahkan, tekan tombol simpan dan data faktor akan 

tersimpan di database. 

1.1.8 Fungsi Halaman Master Indikator 

Pada Halaman ini memuat indikator yakni turunan dari faktor dimana di 

setiap poin indikator terdapat nilai sebagai acuan dalam penilaian. Untuk 

menambahkan indikator ini, pengguna harus menambahkan pada halaman ini. 

Berikut adalah langkah-langkah memasukkan indikator: 

1. Pilih Form Tambah indikator pada halaman indikator 

2. Masukan indikator dan tekan tombol simpan 



 

9 

 

 
Gambar 4. 15 Halaman Tambah Indikator 

 
Gambar 4. 16 Halaman Master Indikator 

 

1.1.9 Fungsi Halaman Master Skala Indikator 

Halaman ini adalah terusan dari halaman sebelumnya yakni indikator. 

Skala indikator adalah jabaran dari indikator dimana pengguna memasukkan 

pertanyaan di dalam halaman ini.  

 
Gambar 4. 17 Halaman Master Skala Indikator 
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Pada halaman ini pengguna dapat merubah skala indikator jika ada 

kesalahan pada tulisan atau dapat menghapus jika skala indikator yang 

dimasukkan tidak digunakan lagi. 

 
Gambar 4. 18 Halaman Tambah Skala Indikator 

 

Di halaman ini pengguna memilih skala indikator, memasukan skala 

indikator serta memasukan nilai. Setelah skala indikator diinputkan, pengguna 

dapat menyimpan dengan cara menekan tombol simpan. 

1.1.10 Fungsi Halaman Melihat Absensi 

Halaman absensi ini terdapat nama karyawan dan data absensi untuk satu 

periode penilaian. 

 
Gambar 4. 19 Halaman Melihat Absensi 

 

1.1.11 Fungsi Halaman Master Bobot 

Pada halaman ini terdapat beberapa kolom dimana persentase untuk 

penilaian dari karyawan ke direktur dan sebaliknya. Persentase yang diinputkan 

ini sesuai dengan matriks yang telah dijelaskan pada bab II yang berpengaruh 

terhadap nilai karyawan tertentu. 
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Gambar 4. 20 Halaman Bobot 

 

 

1.1.12 Fungsi Halaman Master Penilaian 

Pada halaman ini hanya terdapat kolom yang terdapat data penilaian 

seperti periode penilaian. Halaman ini berkaitan dengan penilaian kinerja, karena 

untuk Melakukan penilaian kinerja, pada halaman ini perlu untuk memilih tanggal 

periode untuk melakukan penilaian. 

 
Gambar 4. 21 Halaman Master Penilaian 

 

 
Gambar 4. 22 Halaman Entri Penilaian 
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1.2 Evaluasi Sistem 

Pada tahap evaluasi sistem ini akan dilakukan pengujian terhadap aplikasi 

dimana fungsi-fungsi yang ada di dalam sistem dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan alur yang telah ditentukan. 

Pada tahap ini juga dilakukan pengujian dimana sesuai atau tidaknya dengan 

rencana pengujian yang telah tercantum pada bab III. Berikut adalah hasil 

pengujian aplikasi yang telah dilakukan. 

1.2.1 Uji Fungsi Tambah Karyawan 

Proses ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap fungsi 

pembatasan umur terhadap karyawan apakah karyawan yang akan masuk kedalam 

perusahaan termasuk dalam kriteria apa tidak. Berikut adalah evaluasi pengujian 

pada fungsi tambah karyawan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian Fungsi Tambah Karyawan 

No Nama Pengujian Cara Pengujian 
Hasil yang 

Diharapkan 
Output Sistem 

1.  Pengujian 

penambahan 

karyawan sesuai 

kriteria 

Mengisi form 

dengan 

lengkap dan 

benar 

Aplikasi 

dapat 

menyimpan 

data 

permintaan 

kedalam tabel 

karyawan 

Data berhasil 

disimpan 

(Lihat Gambar 

4.5, 4.23) 

 

 

2.  Pengujian 

penambahan 

karyawan tidak 

sesuai  dengan 

kriteria 

Sengaja 

mengisi form 

dengan salah 

Tidak dapat 

menyimpan 

data 

karyawan 

Data gagal 

disimpan 

(Lihat Gambar 

4.6, 4.23) 
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Gambar 4. 23 Hasil Uji Coba Tambah Karyawan 

 

1.2.2 Uji Fungsi Penilaian 

Proses ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap fungsi penilaian. 

Terdapat empat fungsi di dalam aplikasi, yakni faktor, indikator, skala indikator 

dan bobot penilaian. Berikut adalah skema pengujian pada fungsi penilaian 

kinerja dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pengujian Penilaian 

No Nama Pengujian 
Cara 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 
Output Sistem 

1.  Pengujian tambah 

periode penilaian 

Mengisi form 

secara 

lengkap 

kemudian 

klik tambah 

periode 

Aplikasi dapat 

menyimpan 

data 

penambahan 

periode 

kedalam tabel 

periode 

penilaian 

Data periode 

berhasil disimpan 

 

(Lihat Gambar 

4.11) 

2.  Pengujian pemilihan 

periode penilaian 

Klik pilih 

periode 

penilaian dan 

lanjutkan 

pada halaman 

penilaian 

Aplikasi dapat 

memilih dan 

menampilkan 

periode dan 

mastering 

penilaian 

Data penilaian 

berhasil dirubah 

 

(Lihat Gambar 

4.2) 

3.  Pengujian Penilaian 

Kinerja 

Klik mulai 

penilaian  

Aplikasi dapat 

menampilkan 

Jadwal 

penilaian 

sesuai dengan 

pengguna dapat 

melakukan 

penilaian kinerja 

 

(Lihat Gambar 
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No Nama Pengujian 
Cara 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 
Output Sistem 

periode 

penilaian 

4.2) 

4.  Pengujian hasil 

penilaian 

Klik halaman 

dashboard 

Aplikasi dapat 

menampilkan 

hasil penilaian 

dalam bentuk 

grafik 

Hasil penilaian 

sesuai dengan 

penilaian yang 

diberikan 

kerja.(Gambar 

4.3) 

 

 
Gambar 4. 24 Hasil Uji Coba Penilaian 

 

 

Perbandingan Penilaian Kinerja yang lama dengan Mmenggunakan 

Metode 360 derajat. 

Tabel 4.3 Perbandingan Proses Penilaian Kinerja 

Proses Penilaian Lama Proses Penilaian dengan 360 

derajat 

HRD membagikan form penilaian ke 

kepala bagian 

HRD memilih penilai untuk karyawan 

yang akan dinilai 
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Proses Penilaian Lama Proses Penilaian dengan 360 

derajat 

Kepala Bagian menilai bawahan Penilai mengisi form penilaian 

Kepala Bagian Mengembalikan Form 

kepada HRD 

Setiap penilai mengisi form, hasil 

akhir akan bertambah 

HRD membuat laporan kepada 

Direktur 

Aplikasi akan menampilkan laporan 

dalam bentuk grafik 

 

1.2.3 Uji Fungsi Laporan 

Proses ini bertujuan untuk melakukan pengujian terhadap fungsi laporan 

sesuai dengan penilaian kinerja, dimana pada pengujian ini dilakukan penilaian 

dan hasil penilaian akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan ranking. dapat 

dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Pengujian Laporan 

 

 

1.2.4 Uji Coba Ketergunaan  

Pada uji coba ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan singkat 

kepada pengguna guna untuk menjalankan aplikasi penilaian kinerja. Berikut ini 

adalah salah satu pengguna yang menjalankan uji coba aplikasi penilaian kinerja. 

No Nama Pengujian 
Cara 

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 
Output Sistem 

1.  Pengujian Laporan Klik halaman 

laporan 

 

Aplikasi dapat 

menampilkan 

grafik 

penilaian per 

periode dan 

ranking 

Aplikasi berhasil 

menampilkan 

data penilaian 

halaman laporan 

 

(Lihat Gambar 

4.21) 

2.  Pengujian Cetak 

Laporan 

Klik Print 

pada halaman 

laporan 

Aplikasi 

berhasil 

melakukan 

aksi mencetak 

laporan 

Aplikasi berhasil 

melakukan aksi 

cetak laporan 

 

(Lihat Gambar 

4.21) 
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Tabel 4.5 Uji Aplikasi Pengguna 

Level Pengguna Jabatan Nama Pengguna 

Super User Direktur - Adi Prasnowo (P1) 

Super User HRD - Arumi Citra (P2) 

User Kepala Bagian - Aan (P4) 

 

Setelah dilakukan uji coba kepada pengguna, maka akan ada hasil 

pemakaian uji coba terhadap karyawan CV. ADI TEKNIK adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Penilaian Uji Aplikasi pada Pengguna 

No. 
Pertanyaan 

Jawaban dalam 

angka 
Persentase 

(%) 

Tidak 

Ditemukan 

(%) P1 P2 P3 P4 

1. Apakah menu yang 

ada pada aplikasi 

dapat dipahami 

dengan baik? 

Ya Ya Ya Ya 100 0 

2.  Apakah warna pada 

aplikasi sudah 

kontras ? 

Ya Ya Ya Ya 100 0 

3. Apakah aplikasi 

dapat berjalan 

dengan cepat? 

Ya Ya Ya Ya 100 0 

4.  Apakah aplikasi 

dapat menampilkan 

informasi tentang 

penilaian? 

Ya Ya Ya Ya 100 0 

5. Apakah Anda dapat 

menggunakan 

aplikasi ini dengan 

mudah?  

Ya Ya Ya Ya 100 0 

8. Apakah menurut 

Anda aplikasi dapat 

menunjang proses 

penialian kinerja? 

Ya Ya Ya Ya 100 0 

9. Apakah anda mau 

menggunakan 

aplikasi ini pada saat 

penilaian kinerja 

berlangsung? 

Ya Ya Ya Ya 100 0 
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No. 
Pertanyaan 

Jawaban dalam 

angka 
Persentase 

(%) 

Tidak 

Ditemukan 

(%) P1 P2 P3 P4 

Total 100 0 

 

Dilihat pada tabel 4.6 terlihat bahwa pada uji coba pengguna dimana dapat 

diketahui hasil persentase keseluruhan sesuai jawaban pengguna sangat 

memuaskan, dimana aplikasi penilaian kinerja dengan menggunakan metode 360 

derajat ini dikatakan berhasil. 

1.3 Analisis Hasil Uji Coba 

Dari hasil uji coba dan evaluasi sistem maka pada tahap ini akan dilakukan 

analisa terhadap hasil uji coba dan evaluasi sistem. Analisis hasil uji coba tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini mampu menangani proses bisnis dalam penilaian kinerja. Mulai 

dari maintenance data karyawan,  penentuan nilai kinerja karyawan hingga 

proses penilaian terhadap karyawan dengan menggunakan metode 360 

derajat.. Hal ini dapat dibuktikan pada gambar 4.18 yang menunjukan bahwa 

penentuan nilai bobot setiap level karyawan berbeda serta poin disetiap 

indikator berbeda yang dapat dilihat pada gambar 4.15.  

2. Dari hasil uji penilaian kinerja menunjukkan bahwa penilaian yang dilakukan 

pada perusahaan saat ini kurang efektif, dikarenakan form penilaian sering 

hilang. Maka dari itu dengan menggunakan aplikasi penilaian kinerja 

menggunakan metode 360 derajat, maka pada saat rekap data untuk laporan 

tidak akan menemukan kesalahan seperti kehilangan form karena form sudah 

tersedia dalam aplikasi. Hal ini dapat dibuktikan pada gambar4.2. 
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3. Adanya acuan dalam proses penilaian kinerja yang dapat memudahkan proses 

penilaian karena terdapat keterangan disetiap nilai yang akan dipilih. Acuan 

kerja dalam aplikasi ini dikelompokan menjadi faktor, indikator dan skala 

indikator dimana dapat diilihat pada gambar 3.6. Aplikasi ini juga 

menggunakan metode 360 derajat dimana penilaian tidak dilakukan oleh satu 

orang, melainkan dari bawahan, atasan dan teman sejawat. Hal ini dapat 

mengurangi penilaian subjektif menjadi lebih objektif yang dapat dibuktikan 

pada gambar 4.2. 

4. Laporan penilaian kinerja pada aplikasi ini berupa grafik, dimana pengguna 

dapat melihat peningkatan atau penurunan hasil penilaian kinerja yang 

membuat pengguna lebih mudah untuk melihat hasil penilaian kinerja. Hal ini 

dapat dilihat pada gambar 4.4.  


