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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan Happy Drink adalah perusahaan yang bergerak dalam industri 

minuman berkemasan botol. Minuman dalam kemesan botol adalah salah satu produk 

dari perusahaan tersebut. Perusahaan Happy Drink memproduksi 10 jenis minuman 

kemasan botol milk tea, vanila, taro, bubelgum, grentea, coklat, strawbery, mangga, 

banana, mocca, dan pepermint. Perusahaan Happy Drink mempunyai beberapa 

tempat penitipan, untuk menyalurkan produk minuman kemasan botol tersebut 

melakukan penjualan langsung produk minumannya kekonsumen.  

Perusahaan Happy Drink mempunyai 20 karyawan dan karyawan tersebut sudah 

mempunyai tugas masing-masing. Seperti memproduksi minuman, mengecek stok, 

memotong stiker, merekap laporan, mengantar stok.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap karyawan Happy Drink 

ternyata masih banyak karyawan yang dalam pelaksanaan kerjanya tidak sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Kesalahan yang masih dilakukan 

oleh karyawan, antara lain tidak tepat waktu dalam pengantaran stock, telat melapor 

laporan stock, dan kuranganya kedisiplinan. Kinerja dari para karyawan yang kurang 

optimal menunjukkan bahwa perlu dilakukan suatu pengawasan dan evaluasi 

terhadap kinerja karyawan. 

Dengan melakukan penilaian kinerja karyawan yang efektif, perusahaan mampu 

mengoptimalkan kompetensi karyawaannya demi tercapainya tujuan perusahaan. 

Selain itu  karyawan akan termotivasi untuk berkerja lebih baik lagi dari hari ke hari. 

Dan  sebaliknya, penilaian kinerja karyawan yang tidak efektif akan memberikan 

banyak dampak negatif bagi perusahaan. Mulai dari munculnya keluhan karyawan, 

turunnya motivasi kerja karyawan, hingga tingginya intensi turnover karyawan.  

Dalam tugas akhir ini penulis  menggunakan motode SMART. Model SMART ( 

Strategic Management Analysisi and Reporting Technique) System merupakan model 
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yang disebut oleh Wang Laboratory dengan menggunakan strategi objeck sebagai 

titik awal perancangannya. 

Metode ini digunakan karena perspektif  berdasarkan strategi objectifnya 

diyakini  mampu menunjang operasional perusahaan dan susunan strategi  objectif 

disusun sesuai tingkatan dalam manajemen perusahaan sehingga tersusun seperti 

piramida. 

Perusahaan Happy Drink yang akan menjadi acuan dalam studi kasus ini. Pada 

saat ini masih menggunakan cara manual. Seperti absensi masih menggunakan 

manual, laporan masih menggunkan kertas, melakukan penilaian kinerja karyawan 

dengan mengamati laporan kerja harian. Hal ini sering menimbulkan kesenjangan 

sosial secara objectif. 

Penilaian kinerja dapat berpengaruh pada tingkat kerja dari karyawan tersebut, 

juga target kerja tercapai akan mendapatkan reward/bonus. Oleh karena itu akan 

dibuat sebuah sistem yang dapat mengukur kinerja karyawan berdasarkan dari sisi 

kehadiran, kejujuran, tanggung jawab, kreatifitas  dan target kerja. Diharapkan sistem 

ini dapat menyelesaikan masalah tentang penilaian kinerja karyawan dan 

meminimalisir kesalahan dalam penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan mencoba menerapkan judul “ 

APLIKASI PENILAIAN KINERJA KARYAWAN HAPPY DRINK 

PANGKALPINANG MENGGUNAKAN METODE SMART BERBASIS 

ANDROID”. ”. Penelitian
[1]

 dari Edwar Zulmi yang berjudul “Aplikasi Penilaian 

Kinerja Karyawan Menggunakan Metode Smart”, menghasilkan kesimpulanbeban 

kerja tidak merata, terdapat karyawan yang memiliki beban kerja tinggi dan beban 

kerja rendah. Penelitian
[2]

 dari Mohammad Rio Priamb yang berjudul “Sistem 

Pendukung Keputusan Seleksi Pegawai di RSUD Nganjuk Menggunkan Metode 

Smart”, menghasilkan kesimpulan membantu dan mempermudah pengambilan 

keputusan dalam seleksi kinerja pegawai RSUD Nganjuk. Penelitia
[3]

 dari Suryanto, 

M. Safrizal yang berjudul  “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan 

Teladan Dengan Metode Smart”. Menghasilkan berhasil dibangun untuk Metro Plaza 
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Swalayan pemilihan karyawan untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif, 

terkomputerisasi dan mengurangi terjadinya human error.. Penelitian
[4]

 dari Ade Dwi 

Satya yang berjudul “Penggunaan Metode Smart Dalam Sistem Pendukung 

Pengambilan Keputusan Pemilihan Asuransi”. menghasilkan kesimpulan berhasil 

memberikan rekomendasi asuransi kepada pengguna berdasarkan pada nilai 

persentase dari masing-masing pilihan produk asuransi . Penelitian
[5]

 dari Diana yang 

berjudul “ Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Kelayanan Bisnis Menerapkan 

(Simple Multi Attribute Rating Tecnique)”,  menghasilkan kesimpulan bisnis yang 

dilanjutkan adalah bisnis dapat memberikan keuntungan serta manfaat yang 

maksimal. 

 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah bagaimana membangun sistem 

penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode SMART? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah: 

1. Berbasis android. 

2. Metode ini hanya digunakan untuk menilai kinerja dari sisi  kehadiran, target 

kerja, tanggung jawab, kreatifitas, dan kejujuran pada karyawan Happy Drink 

Pangkalpinang. 

 

1.4   Tujuan dan Manfaat  

1.4.1 Tujuan 

Adapun tujuannya yaitu untuk membangun sistem penilaian kinerja karyawan 

dengan menggunakan metode SMART. 
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1.4.2.  Manfaat 

 Adapun manfaatnya yang dapat diambil dari pembuatan aplikasi ini yaitu: 

Mempermudah atasan untuk menilai kinerja karyawan dari sisi kedisiplinan, 

kehadiran, target, responsibility, kreatifitas, dan kejujuran pada karyawan Happy 

Drink Pangkalpinang. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Secara garis besar penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Adapun 

perinciannya dari masing-masing bab tersebut adalah sebagaiberikut : 

BABI  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini pendahuluan ini terdapat Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Manfaat dan Tujuan yang didapat dari 

pembuatan aplikasi ini. Serta sistematika yang dipakai dalam 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisikan landasan teori yang merupakan tinjauan pustaka 

menjelasan tentang teori-teori yang mendukung dalam perencanaan 

dan pembuatan aplikasi, mulai dari perencanaan konsep-konsep, 

langkah-langkah dasar, teknik penyajian aplkasi. Pada bab ini juga 

membahas tentang tools/software (komponen) yang digunakan untuk 

pembuatan aplikasi atau keperluan penelitian dan menjelaskan sumber 

landasar teori/refrensi yang digunakan.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian ini menjelaskan mengenai model 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan, metode penelitian, 

dan tools atau alat bantu dalam menganalisa dan merancang aplikasi . 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menjelaskan analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem, usulan, analisis sitem, 

perancangan sistem, model, metode, sistem yang berjalan dan juga 

membahas hasil dari aplikasi yang dibuat. Dalam bab ini semua 

gambar yang disertai harus dijelaskan. 

BAB V PENUTUP 

Bab pentup ini menguraikan tentang kesimpulan secara keseluruhan 

bab, serta saran yang diharapkan dapat berguna bagi penulis dan 

digunakan untuk mengengembangkan program di masa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 


