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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan seringkali dihadapkan pada perubahan lingkungan bisnis yang 

cepat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perusahaan perlu melakukan 

monitoring dan pengukuran secara berkelanjutan terhadap kinerja organisasi 

untuk memastikan ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Proses monitoring 

kinerja memerlukan data dan informasi yang diambil dari seluruh bagian 

organisasi. Hasil monitoring kinerja diharapkan dapat disampaikan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan pada waktu yang tepat. 

PT RH merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan 

distribusi cat. Dalam hal pengembangan perusahaan PT RH senantiasa menaruh 

perhatian yang besar terhadap kemajuan dan pengembangan kemampuan sumber 

daya manusia karyawannya sesuai dengan salah satu misi perusahaan yaitu turut 

berkontribusi dalam daya saing global Indonesia melalui pengembangan sumber 

daya manusia secara strategis dan berkelanjutan, dalam misi tersebut bagian 

Recruitment memiliki peranan penting dalam berlangsungnya proses tersebut. 

Bagian Recruitment PT RH mempunyai satu atau lebih Key Performance 

Indicator (KPI) yang dinyatakan oleh indikator kinerja. Indikator kinerja 

digunakan untuk membantu pimpinan dalam memantau implementasi strategi 

dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan 

strategis yang telah ditetapkan. 

Selama ini terdapat kendala dalam proses pengelolaan informasi 

pengukuran kinerja di Recruitment PT RH. Banyaknya informasi yang terkandung 

dalam pengukuran kinerja menyulitkan jajaran management untuk melakukan 

monitoring dan evaluasi kinerja. 

Selain kendala di atas, laporan pengukuran kinerja masih menggunakan file 

excel yang sebelumnya dikelola secara manual oleh bagian Recruitment. Hal ini 
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menyebabkan informasi tidak dapat berjalan secara real time karena belum 

adanya media yang memudahkan pemangku kepentingan untuk mengetahui 

performansi kinerja Recruitment. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu media untuk menyajikan informasi 

performansi kinerja. Media ini harus efektif dan efisien dalam menyajikan 

informasi. Efisien 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 [1]. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempermudah aktivitas analisis 

dan eksplorasi informasi adalah menggunakan teknis visualisasi data. Visualisasi 

data adalah cara (solusi) untuk mengkomunikasikan data abstrak, membantu 

pemahaman data dengan memanfaatkan sistem visual manusia. [2] 

Salah satu bentuk visualisasi data adalah menggunakan dashboard. 

Dashboard memberikan tampilan antarmuka dengan berbagai bentuk seperti 

diagram, laporan dan indikator visual yang dipadukan dengan informasi yang 

dinamis dan relevan [1]. 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 [3]. Dashboard menampilkan informasi yang diperlukan 

untuk memonitor aspek bisnis, memungkinkan para manajer dapat dengan cepat 

mengidentifikasi masalah dan menentukan langkah perbaikan untuk 

meningkatkan kinerja organisasi. [4] 

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini 

adalah prototype. Metode prototype dipilih untuk menyesuaikan kebutuhan sistem 

terhadap user, metode prototype juga memudahkan user dalam memilih sistem 

yang sesuai. Agar proses dalam mendefinisikan sistem sesuai dengan kebutuhan 

fungsi dan kegunaannya, maka diperlukan sebuah pendekatan dan perubahan 

sistem yang mudah dikoordinasikan dengan user. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyusun suatu rancangan aplikasi 

dashboard sebagai alat bantu monitoring kinerja Recruitment PT RH. Rancangan 
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tersebut memvisualisasikan hasil monitoring KPI untuk memudahkan jajaran 

management dalam menganalisis maupun mengevaluasi kinerja di Recruitment 

PT RH. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis 

mengidentifikasi masalah–masalah yang ada, diantaranya: 

a. Diperlukan suatu aplikasi dashboard sebagai alat bantu monitoring kinerja 

Recruitment di PT RH. 

b. Diperlukan suatu aplikasi dashboard sebagai alat bantu analisis data kinerja 

Recruitment di PT RH. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang suatu aplikasi dashboard sebagai alat bantu 

monitoring kinerja Recruitment di PT RH? 

b. Bagaimana merancang suatu aplikasi dashboard sebagai alat bantu analisis 

data kinerja Recruitment di PT RH? 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah maka ruang lingkup penelitian ini dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

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

RH. 

b. Perancangan hanya memperhatikan aspek ketersediaan informasi dan tampilan 

visual. 

c. Perancangan difokuskan pada pengembangan aplikasi dashboard. 
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1.5 Tujuan dan Manfaat 

1.5.1 Tujuan 

  Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengupayakan transparansi hasil kinerja Recruitment ke jajaran Management. 

b. Menampilkan visualisasi data kinerja yang dapat mempermudah Management 

dalam melakukan analisis. 

 

1.5.2 Manfaat 

  Manfaat yang didapat dari sistem yang dibuat ini adalah  

a. Mempermudah management dalam melakukan monitoring kinerja. 

b. Mempermudah management dalam melakukan analisis kinerja. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dengan adanya metodologi yang digunakan diharapkan sistem yang 

dikembangkan tidak akan jauh dari standar pengembangan sistem. 

1.6.1 Metode Pengumpulan Data 

1.6.1.1 Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

data kuantitatif. Pengumpulan data tersebut dikumpulkan untuk 

mengidentifikasi dan menyusun Key Performance Indikator (KPI) sebagai dasar 

dari pembentukan desain performance dashboard Recruitment, dan data untuk 

menyusun usulan dari desain performance dashboard itu sendiri. 

1.6.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan dari data yang 

mendukung penelitian ini disamping memberikan pemahaman mengenai 

berbagai teori pendukung dalam analisis dan pembahasan. Studi literatur ini 

menjadi acuan dalam penggunaan alat analisis, proses analisis dan penarikan 

kesimpulan. Studi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi konsep-konsep 

pengukuran kinerja, Key Performance Indicator (KPI) dan performance 

dashboard. 
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1.6.1.3 Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mewawancarai bagian 

pimpinan system dan manajemen yang bersangkutan pada PT RH. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penggunaan 

teknologi dashboard diperusahaan, serta untuk mendapatkan informasi kendala 

yang dihadapi pada saat proses analisis data. 

1.6.1.4 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mempelajari dan memahami proses bisnis 

dan permasalahan yang ada didalam perusahaan. Observasi dapat membantu 

saat proses analisis data, perancangan dan implementasi dashboard. 

 

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem Informasi 

Pengembangan perangkat lunak adalah sebuah proses, maka dari itu 

membutuhkan sebuah model proses. Model proses yang digunakan adalah 

pengembangan sistem informasi pengelolaan secara bertahap yaitu dengan 

mengembangkan suatu model prototipe (Prototype).  

Alasan penggunaan metode ini karena metode ini sering digunakan dan 

memiliki keunggulan dilihat dari prosedur kerjanya yang sistematik dan bersifat 

detail terhadap pengembangan suatu produk. Hal ini di dasarkan pada langkah 

langkah penelitian dalam proses penelitian yang mengarah pada alur proses 

penelitian yang secara detail setiap tahapan yang dilakukannya. 

 

1.7 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 penelitian 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 

tugas akhir dan aplikasi serta alat yang akan dibuat, diantaranya ASP.NET, 

Microsoft SQL Server, javascript, dan UML. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam melaksanakan 

penelitian tugas akhir ini. Pada penelitian ini metodologi yang digunakan adalah 

prototype. Tahapan-tahapan dalam metodologi tersebut digambarkan dan 

dijelaskan dalam bab ini. 

 

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 aplikasi. Pada bab ini berisi 

mengenai perancangan aplikasi dashboard Recruitment PT RH yang akan dibuat 

sekaligus memuat perancangan hardware dan software yang akan dibuat. 

 

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  

Bab ini menjelaskan tentang impelementasi dari aplikasi dan alat yang telah 

dirancang. Dan membahas bagaimana cara pengoperasian alat beserta aplikasi 

yang telah di rancang. Didalam bab ini juga akan membahas pengujian serta hasil 

evaluasi dari penelitian ini. 

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN  
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Bab ini berisi kesimpulan dan analisis dari penelitian yang dilakukan 

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

penelitian untuk pengembangan aplikasi di masa mendatang. 


