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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdirinya sebuah perusahaan didasarkan oleh visi atau tujuan yang ingin 

dicapai oleh perusahaan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan 

berbagai cara  agar kinerja perusahaan meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka perusahaan perlu melakukan pengukuran dan monitoring secara 

berkelanjutan terhadap kinerja perusahaan. Proses monitoring kinerja memerlukan 

data dan informasi yang diambil dari seluruh departemen perusahaan sehingga 

hasil dari monitoring kinerja diharapkan dapat disampaikan pada pihak yang 

berkepentingan pada waktu yang tepat serta membantu perusahaan menentukan 

dan mengukur kemajuan perusahaan. 

Pada laporan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada salah satu 

perusahaan di Kota Bandung yang disamarkan namanya dengan PT X. PT X 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan distribusi 

bahan pelapis (cat). PT X memiliki jaringan distribusi yang tersebar hampir setiap 

wilayah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membangun jaringan pasar yang 

luas dan menjangkau segmen pasar potensial di Indonesia. Dalam hal ini PT X 

senantiasa menaruh perhatian besar terhadap sumber daya manusia karyawannya. 

Karyawan yang ada harus selalu dievaluasi agar perusahaan dapat melihat 

perkembangannya dan memberi apresiasi terhadap karyawan yang memenuhi 

kriteria perusahaan. 

Bagian Employee Relation PT X mempunyai Key Performance Indicator 

(KPI) yang dinyatakan oleh indikator kinerja. Melalui KPI diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja pegawai secara optimal dan objektif sehingga memberikan 

kontribusi positif bagi kinerja suatu organisasi. KPI digunakan dalam intelijen 

bisnis untuk menilai keadaan kini suatu bisnis dan menentukan suatu tindakan 

terhadap keadaan tersebut. 
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Saat ini terdapat kendala dalam proses pengelolaan informasi pengukuran 

performa Time Management PT X. Mengukur kinerja karyawan merupakan hal 

yang cukup sulit bagi jajaran manajemen untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi karena banyaknya informasi yang terkandung didalamnya. Permasalahan 

lainnya adalah laporan pengukuran kinerja masih menggunakan data dalam 

bentuk file excel. Hal ini menyebabkan pengumpulan data yang memerlukan 

waktu cukup lama dan tidak secara real time. Selain itu, kurang akurat dalam 

penghitungan data sehingga data yang disajikan tidak valid karena belum adanya 

media yang memudahkan jajaran manajemen mengetahui performa kinerja 

karyawan khususnya mengenai Time Management. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu media yang menyajikan informasi 

performa kinerja. Hariyanti menyatakan bahwa efisiensi berarti informasi dapat 

dipahami dengan mudah dan cepat oleh penerimanya sedangkan efektif berarti 

bahwa makna yang terkandung dalam informasi dapat dipersepsi dengan benar 

oleh penerimanya, sehingga tujuan dari penyampaian informasi tersebut dapat 

tercapai. (Hariyanti, 2008) 

Monitoring (bahasa Indonesia: pemantauan) adalah pemantauan yang 

dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, 

pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran 

melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari 

itu. 

Efektif berarti bahwa makna yang terkandung di dalam informasi dapat 

dipersepsi dengan benar, sehingga tujuan dari penyampaian informasi tersebut 

dapat tercapai. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah 

aktivitas analisis dan eksplorasi informasi adalah menggunakan teknis visualisasi 

data. Menggunakan visualisasi dapat menyederhanakan informasi sehingga 

mempercepat proses pengolahan data dan pada akhirnya proses pengambilan 

keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Salah satu bentuk visualisasi 

data adalah menggunakan dashboard. Dashboard merupakan alat untuk 

menyajikan informasi secara sekilas, solusi bagi kebutuhan informasi organisasi. 

Dashboard menginformasikan Key Performance Indicators (KPI) dengan 
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menggunakan media penyajian yang efektif. Dashboard yang digunakan oleh 

manajemen level strategis, taktikal, maupun operasional harus memiliki ketiga 

aspek tersebut agar dapat memenuhi fungsinya secara lengkap dalam memonitor 

kinerja dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Dashboard merupakan tampilan visual dari informasi penting yang dibutuhkan 

untuk meraih tujuan, mengkonsolodasi dan menyusun informasi tersebut dalam 

satu layar (single screen) sehingga informasi dapat dimonitor secara sekilas. (Few, 

2006) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk merancang 

dashboard sebagai sistem informasi monitoring di PT X. Skripsi ini menghasilkan 

sistem berbasis web yang memvisualisasikan hasil monitoring KPI untuk 

memudahkan jajaran management dalam menganalisis maupun mengevaluasi 

performa Time Management PT X. Penulis membangun sistem ini dalam sebuah 

skripsi yang berjudul “PERANCANGAN DASHBOARD SEBAGAI SISTEM 

INFORMASI MONITORING UNTUK MENGUKUR PERFORMA TIME 

MANAGEMENT”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah–masalah yang ada, antaralain : 

a. Diperlukan suatu sistem informasi dashboard sebagai alat bantu monitoring 

Time Management di PT X. 

b. Diperlukan suatu sistem informasi dashboard sebagai alat bantu analisis data 

Time Management di PT X. 

1.3 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana merancang suatu sistem informasi dashboard sebagai alat bantu 

monitoring Time Management di PT X? 

b. Bagaimana merancang suatu sistem informasi dashboard sebagai alat bantu 

analisis data Time Management di PT X? 
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1.4 Batasan Masalah  

 Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa batasan masalah agar 

aplikasi dapat terfokus sesuai kebutuhan. Batasan masalah tersebut sebagai 

berikut: 

a. Perancangan dashboard didasarkan pada KPI yang telah ditetapkan oleh PT 

X. 

b. Perancangan fokus pada pengembangan aplikasi dashboard. 

c. Perancangan hanya memperhatikan aspek ketersediaan informasi dan tampilan 

visual. 

1.5 Tujuan dan Manfaat  

1.5.1 Tujuan  

  Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengukur performa Time Management perusahaan. 

b. Menjadi bahan pertimbangan untuk management dalam pengambilan 

keputusan untuk efektifitas perusahaan. 

1.5.2 Manfaat  

  Manfaat yang di dapat dari sistem yang dibuat ini adalah  

a. Prototype sistem informasi dashboard ini di harapkan dapat membantu 

efektifitas perusahaan pada Time Management. 

b. Mengupayakan transparansi hasil kinerja karyawan ke jajaran Management. 

c. Mempermudah analisis data Time Management. 

1.6 Sistematika Penelitian 

 Pada dasarnya, penyusunan sistematika penelitian bertujuan untuk 

memudahkan para pembaca dalam mengikuti apa yang dipaparkan pada laporan 

ini. Sistematika penelitian skripsi ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini, berisikan gambaran umum peneitian yang dilakukan 

meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, batasan 
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masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian yang merupakan 

panduan dalam penyusunan landasan teori. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan isi laporan 

skripsi dan aplikasi, diantaranya ASP.NET, Javascript, SQLserver dan UML. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang dilakukan untuk melaksanakan 

penelitian pada skripsi ini. dengan menggunakan metodologi prototype dengan 

tahapan seperti perencanaan, analisis current system, perancangan system baru, 

pengujian, dan implementasi. 

 BAB IV ANALISIS SISTEM  

Bab ini akan membahas mengenai deskripsi sistem yang sudah ada dan 

melakukan evaluasi serta membuat solusi dengan sistem yang akan dibuat. 

Tahapan analisis sistem disesuaikan dengan metodologi yang digunakan. 

BAB V PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan mengenai perancangan sistem informasi. Pada bab ini 

berisi mengenai perancangan sistem dashboard yang akan dibuat yang memuat 

perancangan hardware dan software yang akan dibuat. 

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dan pengujian dari sistem yang 

telah dirancang. Dan membahas bagaimana cara pengoperasian aplikasi yang 

telah di rancang. Didalam bab ini juga akan membahas hasil evaluasi dari 

penelitian ini. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan dan analisis dari penelitian yang dilakukan 

peneliti dalam perusahaan dan saran yang bersifat operasional yang di dapat dari 

penelitian untuk pengembangan aplikasi di masa mendatang. 


