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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem penilaian kinerja karyawan di Politeknik Negeri Bengkalis adalah 

salah satu kegiatan wajib yang dilakukan setiap tahun oleh Kepala Sub bagian 

(KASUBBAG) Umum sebagai bentuk evaluasi dan juga penilaian ini merupakan 

salah satu faktor penentuan perpanjangan kontrak terhadap karyawan. Maka dari 

itu untuk saat ini  diperlukan pembaruan sistem Penilaian kinerja karyawan dalam 

bentuk berupa aplikasi. Dengan adanya pembaruan sistem penilaian kinerja 

karyawan ini berdampak positif bagi pihak kampus terkhusus pada Kasubbag 

umum, dampak positifnya yaitu sistem penilaian kinerja karyawan ini mampu  

membantu pihak kasubbag umum dalam mendapatkan merekap hasil penilaian 

dan dapat menghasilkan penilaian yang bersifat objektif.  

 Sistem penilaian kinerja karyawan dilakukan pembaruan agar bisa 

mengatasi permasalah yang terjadi diantaranya proses penilaian kinerja karyawan 

di lakukan setahun sekali oleh salah satu staff bagian umum dengan cara manual 

menggunakan kertas form penilaian kinerja karyawan  lalu di minta persetujuan 

Pimpinan lalu di serahkan kekaryawan yang mana penilaian tersebut di nilai 

bersifat subjektif. Proses penilaian di lakukan setahun sekali membuat lamanya 

evaluasi yang di lakukan pihak Kasubbag Umum 

Sistem penilaian karyawan ini di rancang menggunakan metode RUP. 

Metode RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan 

inkremental sehingga pendekatan RUP dapat beradaptasi dengan perubahan 

kebutuhan perangkat lunak. RUP juga dapat disesuaikan untuk memenuhi hampir 

semua kebutuhan pengguna. (Hutahaean dkk,  2019).. 

Penelitian yang di lakukan oleh Subandi, dkk (2020) tentang Aplikasi 

Penilaian Kinerja Dan Perilaku Kerja Karyawan Universitas Budi Luhur Berbasis 

Web. Pada penelitian ini dirancang aplikasi penilaian kinerja dan perilaku kerja 

karyawan berbasis web yang dapat digunakan oleh Universitas Budi Luhur untuk 
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menyusun Key Performance Indikator (KPI) dengan menggunakan framework 

Balance Score Card (BSC). Pengujian tingkat penerimaan user (UAT) dilakukan 

dengan memberikan kuesioner terhadap 20 (dua puluh) pengguna aplikasi 

penilaian kinerja, berdasarkan hasil pengujian 61% user sangat setuju dengan 

aplikasi penilaian kinerja, 37,5% setuju dengan aplikasi penilaian kinerja dan 

1,5% kurang setuju dengan aplikasi penilaian kinerja.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dibuat sebuah pembaruan sistem 

penilaian kinerja karyawan Politeknik Negeri Bengkalis berbasis website yang di 

lakukan setiap bulan melibatkan Kepegawaian sebagai pengelola akun pengguna, 

Kasubbag umum sebagai pengelola rekapan nilai, Penanggung jawab (PJ) gedung 

sebagai penilai karyawan lalu karyawan sendiri bisa melihat hasil penilaian dan 

melihat karyawan terbaik dan juga aplikasi ini mengunakan metode 

pengembangan sistem yaitu RUP. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah yaitu membangun sistem penilaian kinerja clearning service dan tukang 

kebun dengan menerapkan metode pengembangan perangkat lunak RUP. 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah diantaranya sistem di 

peruntukan khusus untuk menilai karyawan cleaning service, dan tukang kebun  

di Politeknik Negeri Bengkalis. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah merancang 

sebuah sistem penilaian kinerja Cleaning service dan tukang kebun Politeknik 

Negeri Bengkalis dengan menerapkan metode pengembangan perangkat lunak 

RUP.   
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1.5 Manfaat 

Ada manfaat yang dapat di hasilkan dalam penelitian ini di antaranya 

sebagai berikut :  

a. Membantu pihak Kasubbag umum dalam menilai kinerja karyawan. 

b. Mempermudah Kasubbag umum dalam merekap nilai karyawan. 

c. Meningkatkan kinerja karyawan dengan di lakukannya penilaian sebulan 

sekali. 
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