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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tentu membutuhkan sumber 

daya manusia yang berkompeten dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dalam hal 

ini karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah 

dibebankan kepadanya, namun tidak semua karyawan memiliki kinerja yang baik. 

Hal inilah yang menyebabkan perusahaan perlu melakukan penilaian terhadap 

kinerja karyawannya, karena dari penilaian tersebut akan diketahui sudah 

sesuaikah kinerja karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja 

karyawan sendiri menurut (Robbin: 1996) yaitu pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan merupakan salah satu tolak ukur kinerja individu, yakni tugas individu, 

perilaku individu, dan ciri individu. Kinerja karyawan sangat tergantung pada 

kepuasaan kerja, di mana kepuasan kerja sendiri bergantung pada faktor pribadi 

seperti: a) kepribadian; b) status dan senioritas; c) kecocokan dengan minat; dan 

d) kepuasan individu dalam hidupnya.  

Penilaian kinerja karyawan sendiri merupakan kajian sistematis tentang 

kondisi kerja karyawan yang dilaksanakan secara formal yang dikaitkan dengan 

standar kerja yang telah ditentukan perusahaan (Rivai, 2011). Dari penilaian 

tersebut maka akan diketahui apakah hasil kerja karyawan memadai dan sesuai 

dengan standar kinerja, serta dapat dibuat rekomendasi perbaikan untuk ke 

depannya. 
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Salah satu perusahaan yang menerapkan penilaian kinerja adalah PT. 

Barata Indonesia (Persero) Gresik. PT. Barata Indonesia (Persero) Gresik 

merupakan perusahaan berskala besar yang bergerak dibidang manufaktur, 

konstruksi, dan pengecoran yang memiliki cabang tersebar hampir di seluruh 

wilayah Indonesia. Jumlah karyawan PT. Barata Indonesia berjumlah 2000 

karyawan, sehingga dibutuhkan penilaian kinerja untuk seluruh karyawannya. 

Selama ini penilaian kinerja pada perusahaan ini dilakukan secara langsung oleh 

atasan dari masing-masing karyawan (seperti supervisor, manajer, kepala satuan 

organisasi, dan direksi) dan departemen sumber daya manusia (SDM) sebagai 

pihak yang bertanggungjawab pada presensi karyawannya. Melihat proses 

penilaian kinerja yang cukup birokratif dengan banyaknya divisi dan cabang 

tentunya sering terjadi kendala dalam proses ini, seperti  terjadinya keterlambatan 

tiap divisi dalam melakukan penilaian kinerja  yang disebabkan oleh kesibukan 

para pimpinan proyek, kesulitan dari pihak SDM dalam melakukan pengurutan 

nilai kinerja karyawan dari tiap divisi dan bagian, serta kesulitan dalam 

melakukan record hasil penilaian kinerja ditiap periode yang ada. Hal ini tentunya 

memperlambat kerja pihak SDM dalam membuat rekapan kinerja karyawan setiap 

tahunnya baik di wilayah perusahaan pusat maupun perusahaan cabang. 

Penilaian kinerja sendiri seharusnya dapat mencapai sasaran yang 

dikehendaki oleh perusahaan sehingga perlu ditetapkan, disepakati, dan diketahui 

faktor-faktor yang akan dinilai/ dievaluasi sebelumnya. Sehingga setiap karyawan 

mengetahui faktor apa saja yang akan dinilai. Bukan hanya itu, ukuran-ukuran 

keberhasilan dalam pekerjaan dapat ditentukan dengan tepat dan lengkap, dan 

diuraikan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur secara tepat (Rivai dkk, 2011). 
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Merujuk pada permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah aplikasi 

penilaian kinerja karyawan yang dapat mempermudah pihak SDM dalam 

melakukan proses penilaian kinerja sekaligus proses recording data penilaian per 

periode maupun per tahun dari tiap divisi atau bagian, sehingga pihak SDM tidak 

perlu lagi melakukan penjumlahan secara manual dari penilaian periode-periode 

sebelumnya. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi penilaian kinerja karyawan dapat 

mempercepat proses penilaian kinerja karyawan yang ada di PT. Barata Indonesia 

serta mempermudah pihak SDM dalam melakukan penilaian akhir dan 

rekapitulasi kinerja karyawan setiap tahunnya. Sehingga pihak SDM dapat 

mengambil keputusan ke depannya berdasarkan hasil penilaian kinerja karyawan 

tersebut. Keberadaan aplikasi ini bukan hanya mempermudah bagi pihak SDM, 

melainkan juga membantu pihak IT yang selama ini membangun aplikasi di PT. 

Barata Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimana melakukan Rancang Bangun Sistem Informasi Penilaian 

Kinerja Karyawan pada PT. Barata Indonesia (Persero) Gresik.” 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka batasan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data difokuskan dalam ruang lingkup PT. Barata Indonesia 

(Persero) Gresik. 
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2. Aplikasi ini dibangun hanya untuk departemen SDM yang ada di kantor pusat 

PT. Barata Indonesia (Persero) Gresik. 

3. Membahas mulai dari input data karyawan, penilaian kinerja karyawan dari 

tiap divisi atau bagian. 

4. Laporan yang dihasilkan berupa penilaian kinerja karyawan tiap divisi atau 

bagian perperiode (4 bulan) dan per tahun dengan pengurutan nilai terbaik. 

1.4 Tujuan 

Adapun kerja praktek ini memiliki tujuan yang akan dicapai adalah untuk 

membuat Rancang Bangun Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan pada 

PT. Barata Indonesia (Persero) Gresik. 

1.5 Manfaat 

Diharapkan kerja praktek ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Membuat desain sistem yang dapat meminimalkan waktu dalam melakukan 

proses penilaian kinerja karyawan pada PT. Barata Indonesia (Persero). 

2. Membuat sistem informasi penilaian kinerja karyawan yang dapat 

memudahkan penilai dalam melakukan proses penilaian kinerja pada 

karyawannya. 

3. Membuat laporan penilaian kinerja untuk pimpinan atau direktur utama  

PT. Barata Indonesia (Pesero). 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan kerja praktek ini dibuat dengan sistematika berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini akan dijelaskan mengenai latar 

belakang dalam pembuatan Rancang Bangun Sistem Informasi 

Penilaian Kinerja Karyawan pada PT. Barata Indonesia (Persero) 

Gresik. Perumusan masalah yang ingin diselesaikan, batasan 

masalah untuk rancangan sistem yang akan dibangun, tujuan dari 

pembuatan rancangan sistem ini, kontribusi yang diharapkan dari 

pembuatan rancangan sistem yang sedang dibangun sehingga dapat 

bermanfaat untuk kemajuan instansi, serta sistematika penulisan 

yang digunakan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab kedua berisi penjelasan secara singkat sejarah dari PT. 

Barata Indonesia (Persero) Gresik, struktur organisasi, job 

diskripsi, dan visi misi PT. Barata Indonesia (Persero) Gresik. 

BAB III  LANDASAN TEORI 

Bab ketiga membahas tentang berbagai macam teori yang 

mendukung dalam pembuatan Rancang bangun Sistem Informasi 

Penilaian Kinerja Karyawan yaitu pengertian konsep dasar sistem, 

konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi, analisa 

sistem informasi, Document Flow, System Flow, Data Flow 

Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), Visual 

Studio 2008, Microsoft Access, dan Penilaian Kinerja Karyawan. 
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BAB IV  DESKRIPSI PERUSAHAAN 

Bab keempat menjelaskan tentang proyek Rancang Bangun 

Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan, meliputi Analisis 

Document Flow, Data Flow Diagram (DFD), Context Diagram, 

Entity Relationship Diagram (ERD) beserta Struktur Basis Data 

dan Tabel dan Desain Input/ Output. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima ini membahas mengenai uraian kesimpulan dari 

perancangan dan pembuatan sistem informasi penilaian kinerja 

karyawan yang terkait dengan tujuan dan permasalahan yang ada, 

serta saran untuk pengembangan sistem dimasa mendatang.  
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