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ABSTRAK
Kompetensi diperlukan dalam menyempurnakan penilaian kinerja, karna melalui pelatihan kompetensi
dapat menentukan kriteria yang ada pada karyawan. Kompetensi juga dapat menguji evaluasi kerja apakah
sudah efektif atau diperlukan perbaikan. Tujuan dari perancangan sistem penilaian kompetensi manajerial
karyawan pada PT. Surya Toto Indonesia Tbk yaitu mempercepat cara kerja HRD manager dalam
mendapatkan data penilaian yang valid. Pelatihan yang masih tertulis dan penilaian kompetensi manajerial
karyawan yang saat ini masih dibantu dengan software Microsoft Office Excel, kurang efektif saat mencari data
penilaian kompetensi manajerial karyawan sehingga potensi terjadinya kesalahan dalam hal pengecekan.
Untuk mencegah terjadinya kesalahan maka penulis mengusulkan adanya aplikasi khusus sistem penilaian
kompetensi manajerial karyawan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Penelitian ini bertujuan
untuk memberikan usulan sebuah hasil dari analisis dan desain yang nantinya bisa digunakan sebagai masukan
untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web.
Kata Kunci: Penilaian Kompetensi Manajerial Karyawan, Sistem Perancangan, UML.
1.

PENDAHULUAN
Dalam menghadapi persaingan di era global perusahaan dituntut untuk bekerja lebih efektif dan efisien.
Persaingan yang semakin ketat menyebabkan perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing
dalam rangka menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Hampir disemua perusahaan mempunyai tujuan untuk
memaksimalkan keuntungan dan nilai bagi perusahaan, juga untuk memaksimalkan kesejahteraan pemilik dan
karyawan.
Untuk mencapai tujuan perusahaan, diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam
perusahaan dan harus menjalankan tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kompetensi diperlukan dalam
menyempurnakan penilaian kinerja, karena melalui pelatihan kompetensi dapat menentukan kriteria yang ada
pada karyawan. Kompetensi juga dapat menguji evaluasi kerja apakah sudah efektif atau diperlukan perbaikan.
Karena setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawannya dengan harapan apa yang
menjadi tujuan perusahaan akan tercapai.
PT. Surya Toto Indonesia, Tbk merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan yang terus bergerak
dalam bidang manufacture industry dalam pembuatan sanitary seperti kloset, westafel, kran, shower, dll.
Perusahaan saat ini harus memperhatikan kompetensi manajerial karyawan yang diadakan tiap satu tahun sekali.
Salah satu tugas manager yang mengatur sebuah perusahaan perlu melakukan pelatihan uji kompetensi
karyawan untuk mengetahui apakah karyawannya sudah sesuai dengan syarat kinerja yang ada pada perusahaan
atau belum.
Tujuan dari perancangan sistem penilaian kompetensi manajerial karyawan pada PT. Surya Toto
Indonesia, Tbk yaitu mempercepat cara kerja HRD manager dalam mendapatkan data penilaian kompetensi
manajerial karyawan yang saat ini masih dibantu dengan software Microsoft Office Excel, kurang efektif saat
mencari data penilaian kompetensi manajerial karyawan yang banyak jumlahnya. Setelah melakukan
wawancara dengan bagian yang terkait pada masalah penilaian kompetensi manajerial karyawan pada PT. Surya
Toto Indonesia, sistem yang digunakan masih kurang efektif saat ingin mengetahui data penilaian kompetensi
manajerial karyawan sehingga potensi terjadinya kesalahan dalam hal pengecekan akhir data penilaian
kompetensi manajerial karyawan. Oleh karena itu, perlu dibuatkan aplikasi khusus terhadap sistem kompetensi
manajerial karyawan.
Berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan Analisa dan Perancangan dalam bentuk penulisan
kuliah kerja prakterk (KKP) yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Penilaian Kompetensi Manajerial
Karyawan Pada PT. Surya Toto Indonesia Tbk.
2.

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengertian Analisis Sistem
Sistem adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik abstrak maupun fisik yang saling terintegrasi dan
berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sedangakn informasi adalah data-data yang diolah
sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna [1]. Analisis sistem adalah penguraian
dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk
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mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan,
hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat dibuat
rancangan sistem yang baru yang sesuai dengan kebutuhan [2].
2.2 Pengertian Sistem Informasi
Sistem Informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk
menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data hingga memiliki nilai tambah dan
bermanfaat bagi pengguna [3].
2.3 Penilaian Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan
dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan [4]. Penilaian kompetensi atau model
kompetensi adalah mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan
untuk mencapai kinerja terbaik dalam pekerjaanya [5]
3. METODE PENELITIAN
Dalam metode penelitian ini terdapat 5 langkah, kelima langkah itu yang pertama adalah:
1. Komunikasi, yang dilakukan dalam komunikasi adalah mencari tema untuk diteliti, masalah yang ada
serta harapan dari manajemen PT. Surya Toto Indonesia
2. Mengumpulkan Data, langkah ini menggunakan 3 pendekatan yaitu Observasi, Wawancara dengan
pihak yang terlibat serta Literature Review yaitu mempelajari materi-materi dari buku dan jurnal
3. Analisis Sistem, dalam langkah ini yang dilakukan adalah menganalisis sistem yang berjalan hasil dari
analisis ini yaitu sebuah gambaran umum tentang sistem yang ada di tempat penelitian
4. Desain Sistem, langkah pertama yang dilakukan dalam langkah ini yaitu melakukan desain logic
dengan menggunakan Unified Modelling Language (UML) yang hasilnya Use Case, Activity Diagram
dan Satechart Diagram. Serta melakukan desain fisik yang hasilnya tampilan form dari software yang
dibuat.
5. Langkah yang terakhir yaitu membuat laoran akhir.

Gambar 1. Metode Penelitian
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambar 2. Flowmap Sistem Berjalan dalam melakuka penilaian kompetensi manajerial karyawan pada
PT. Surya Toto Indonesia Tbk, belum ada sistem khusus dan masih menggunakan software Microsoft Office
Excel. Dengan mnggunakan software Microsoft Office Excel, potensi terjadinya kesalahan saat mencari data
akhir penilaian kompetensi manajerial karyawan yang memang banyak jumlahnya. Selain penilaiannya
masih dilakukan menggunakan software Microsoft Office Excel, pelatihan kompetensi manajerial karyawan
juga masih melakukan tes secara tertulis sehingga menghabiskan banyak kertas. Di dalam sistem penilaian
kompetensi manajerial karyawan yang berjalan pada PT. Surya Toto Indonesia Tbk, terdapat identifikasi
kompetensi karyawan, lalu menetapkan syarat kompetensi karyawan, setelah ditetapkan syarat, barulah
melaksanakan kompetensi karyawan. Jika lulus maka membuat lisensi kompetensi karyawan. Jika tidak
lulus maka tentukan kebutuhan pelatihan internal yang terdapat prosedur pelatihan terprogram dan crash
program, lalu melaksanakan pelatihan/ on the job training, setelah itu laksanakan penilaian ulang. Jika lulus
maka perbaikan nilai hasil uji kompetensi, Jika tidak lulus maka analisa penempatan karyawan lalu lakukan
tes kompetensi hingga lulus. Jika tidak lulus maka lakasanakan mutasi, demosi atau PHK.
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Gambar 2. Flowmap Sistem Berjalan
Pada Gambar 3 Usecacase Diagram Sistem Yang Diusulkan, terdapat 3 aktor yang terlibat dalam sistem.
Diantaranya adalah Admin, Karyawan dan HRD Manager.
Gambar 4. Statechart Kelola Data Ujian, masuk ke login, lalu menampilkan menu utama, memilih menu
kelola data ujian, menampilkan data ujian, mencari data ujian, memilih data ujian, lalu mengubah data, data
ujian berhasil diubah, menambah data ujian, lalu menampilkan form ujian, menginput data ujian, jika berhasil
memverifikasi data ujian maka akan disimpan dan selesai, jika gagal kembali lagi ke input data ujian. Dan
menghapus agar terjadi penumpukan data.
Gambar 5. Activity Kelola Data Ujian, Admin masuk ke login, lalu sistem menampilkan menu utama,
admin memilih menu kelola data ujian, sistem menampilkan data ujian, admin memilih mencari data ujian lalu
sistem memcari data ujian, admin memilih data ujian, lalu sistem mengubah data, data ujian berhasil diubah,
admin menambah data ujian, lalu sistem menampilkan form ujian, admin menginput data ujian, sistem
menginput data ujian, jika berhasil sistem memverifikasi data ujian makan akan disimpan dan selesai, jika gagal
kembali lagi ke sistem input data pengujian. Dan menghapus agar terjadi penumpukan data
uc Use Case Keseluruhan
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Gambar. 3 Usecase Diagram Sistem Yang Diusulakan
Tabel 1 Penjelasan Aktor Use Case Diagram
Deskripsi
Orang yang melakukan login, mangelola data karyawan, mengelola data
jadwal, mengelola data ujian, mengelola data laporan.

2.

Karyawan

Orang yang melakukan login, yang diikutkan pelatihan, dapat melihat data
diri.

3.

HRD
Manager

Orang yang melakukan login, dapat melihat data karyawan dan data laporan.
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stm State Chart Kelola Data Uj ian
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Gambar 4. Statechart Kelola Data Ujian
act Activ ity Kelola Data Uj ian
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Gambar 5. Activity Kelola Data Ujian
A.

Mockup Sistem Yang Diusulkan
1. Tampilan Menu Login

Gambar 6. Menu Login
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Gambar 7. Menu Utama

Gambar 8. Data Karyawan

Gambar 9. Data Jadwal
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Gambar 10. Data Ujian

Gambar 11. Laporan
5. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan KKP ini sebagai
berikut :
a. Sistem yang berjalan pada PT. Surya Toto Indonesia Tbk belum ada sistem khusus dan masih dibantu
menggunakan software Microsoft Office Excel.
b. Pada pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, perancangan sistem yang dapat membantu penilaian
kompetensi manajerial karyawan pada PT. Surya Toto Indonesia dapat memudahkan HRD Manager
dalam peng-input-an nilai yang valid.
c. Sistem yang diusulkan mudah digunakan oleh HRD Manager, supervisor dan karyawan yang mengikuti
pelatihan. Design user interface yang menarik dan mudah dipahami.
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