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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi semakin pesat hingga saat ini dengan 

terus dikembangkan teknologi-teknologi yang mendukungnya. Jumlah pengguna 

telepon genggam semakin hari semakin banyak, bahkan jumlah pengguna telepon 

genggam di indonesia mencapai 100 juta orang. Saat ini ponsel tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana telekomunikasi, namun telah beralih menjadi gadget 

yang mampu melakukan banyak hal. Saat ini munculah generasi smartphone atau 

ponsel pintar yang memiliki kemampuan membaca, mengirim email dan 

menjalankan berbagai macam aplikasi. Smartphone memiliki jenis yang 

bermacam-macam berdasarkan sistem operasi seperti windows phone, symbian, 

Android, Java, dan sebagainya. Salah satu teknologi yang mendukung teknologi 

informasi adalah android. Maka dengan adanya perkembangan teknologi 

informasi pada saat ini dapat mempermudah perusahaan dalam melakukan banyak 

hal. 

Gita Rotan Furniture adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

usaha mabel. Perusahaan ini beralamat di Jl. Kace Timur, Mendo Barat, 

Kabupaten Bangka, Bangka Belitung 33173. Dalam Suatu perusahaan tentu 

membutuhkan  karyawan agar mampu melaksanakan tujuan untuk mencapai 

target. Ketika para karyawan melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang di 

inginkan oleh pimpinan maka di harapkan hasil yang baik atas apa yang di 

kerjakan oleh karyawan pada perusahaan tersebut. Namun juga kinerja mereka 

perlu di perhatikan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan karyawan dalam 

melakukan tugasnya. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang telah dicapai 

oleh seorang karyawan sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan oleh sebuah 

perusahaan. Pada umumnya perusahaan melakukan penilain terhadap kinerja 

karyawan berdasarkan prilaku absensi. Sehingga menimbulkan ketidakpuasan 

karyawan karena prestasi kerja mereka tidak termasuk dalam sistem penilaian. 
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Pada perusahaan Gita Rotan Furniture pelaksanaan penilaian karyawannya 

masih terbilang umum. Sehingga proses penilain kinerja karyawan masih belum 

bisa dilaksanakan secara maksimal dan bersifat tidak pasti. Hal ini menandakan 

bahwa penilaian yang di lakukan sepenuhnya objektif. Oleh karena itu perusahaan 

membutuhkan suatu wadah yang dapat mempermudah perusahaan Gita Rotan 

Furniture untuk melakukan sebuah penilaian terhadap kinerja karyawan 

diperusahaan tersebut secara maksimal. Agar kinerja karyawan dapat lebih 

maksimal, Maka diperlukan penilaian kinerja karyawan yang dilakukan dengan 

menilai kinerja masing-masing karyawan dalam mencapai target kerja yang telah 

ditentukan. Dan Selanjutnya karyawan akan di beri nilai rewerd terhadap 

karyawan yang bersangkutan. 

Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, terutama teknologi berbasis 

mobile salah satunya android. Dengan keunggulan yang dimiliki android maka 

muncul gagasan untuk membuat aplikasi penilaian kinerja karyawan pada Gita 

Rotan Furniture dengan menggunakan metode Clustering berbasis android guna 

menyelesaikan masalah dalam melakukan penilaian kinerja karyawannya. Metode 

ini mengharuskan perbandingan antara hasil kinerja karyawan yang satu dan yang 

lainnya. Sehingga dapat membantu pimpinan perusahaan tersebut menilai secara 

efektif dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk 

mengambil kesimpulan dan mengangkat judul “ Aplikasi Penilaian Kinerja 

Karyawan Pada Gita Rotan Furniture Dengan Menggunakan Metode 

Clustering Berbasis Android ”. 

Adapun penelitian terdahulu sebagai acuan pembuatan yang Pertama Lizuardi 

Arsy
1
, Oky Dwi Nurhayati

2
, Kurniawan Teguh Martono

3
 (2016) Penilitan yang 

berjudul “Aplikasi pengolahan Citra Digital Meat Detection dengan metode 

segmentasi K-Means Clustering berbasis openCV dan eclipse”
[1]

. Kedua Intan 

Kumala Sari
1
, Budhi Setiawan

2
, Kundharu Saddhono

3
 (2013) Penelitian yang 

berjudul “Penerapan Metode Quantum Learning dengan teknik pengelompokan 

clustering untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa sekolah 

dasar”
[2]

. Ketiga Firli Irhamni
1
 , Fitri Damayanti

2
, Bain Khusnul K

3
, Mifftachul 
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A
4 

(2014) , Penelitian yang berjudul “Optimalisasi pengelompokan kecamatan 

berdasarkan indikator pendidikan menggunakan metode clustering dan davies 

bouldin index” 
[3]

. Kelima Lisna Zahrotun (2015) , Penelian yang berjudul 

“Analisis pengelompokan jumlah penumpang bus trans jogja menggunakan 

metode clustering k-means dan Agglomerative hierarchical clustering (AHC)” 
[4]

. 

Dan yang terakhir Ari Amir Alkodri, R Burham Isnanto F (2014) Penelitian yang 

berjudul “Prototipe aplikasi  untuk mengtahui tata letak ATM di Pangkalpinang 

pada smartphone android” 
[5]

 . 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana melakukan sebuah penilaian kinerja karyawan dengan 

menggunakan metode clustering ? 

2. Bagaimana menerapkan aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis android 

? 

3. Bagaimana membangun aplikasi untuk mempermudah penilaian kinerja 

karyawan berbasis Mobile Android ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar mencapai hasil yang optimal, maka akan diberikan batasan-batasan 

masalah dalam penulisan penelitian ini, agak tidak jauh dari materi pembahasan 

ini hanya dibatasi sebagai berikut : 

1. Aplikasi penilaian kinerja karyawan hanya digunakan oleh pimpinan 

perusahaan, dan karyawan melihat hasil penilaian. 

2. Aplikasi dibuat berbasis mobile dengan sistem operasi android. 

3. Aplikasi hanya digunakan di perusahaan Gita Rotan Furniture. 

4. Webserver dalam aplikasi ini dirancang dengan menggunakan aplikasi 

Dreamweaver. 

5. Program dirancang menggunakan database MySQL untuk menampung data 

karyawan. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki manfaat maksud dan tujuan yang 

jelas, aplikasi ini dibuat antara lain : 

Tujuan 

1. Agar dapat membantu pimpinan dalam melakukan proses penilaian agar lebih 

efisien.  

2. Mempermudahkan pimpinan untuk mengetahui kualitas kinerja karyawannya. 

3. Mempermudah proses penilaian kinerja karyawan pada perusahaan tersebut. 

4. Meningkatkan efisiensi kinerja karyawan untuk lebih berkembang. 

Manfaat 

1. Mempermudah pimpinan melakukan penilaian secara online. 

2. Mempermudah karyawan dalam melakukan pengecekan rating hasil kinerja 

mereka. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 

untuk mempermudah dalam pembahasannya. Tiap-tiap bab masih merupakan satu 

kesatuan, dengan beberapa perincian sebagai berikut: 

 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan yang merupakan garis besar isi dari tiap bab. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, menguraikan teori-

teori dasar yang mendukung judul dan mendasari pembahasan 

secara detail, serta tools/software (komponen) yang digunakan 

untuk pembuatan aplikasi. Landasan teori dapat berupa definisi-

definisi atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau 

masalah yang diteliti. 
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BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode penelitian, dan alat bantu dalam analisis 

dan merancang aplikasi. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi antara lain : tinjauan umum yang menguraikan 

tentang gambaran umum objek penelitian, yang dipergunakan 

unntuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, berkaitan 

dengan kegiatan penelitian. Bab ini poin utamanya adalah analisis 

masalah, perancangan dan implementasi sistem. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan dapat mengemukaan kembali masalah 

penelitian, menyimpullan bukti-bukti yang diperoleh dan akhirnya 

menarik kesimpulan apakah hasil yang didapat layak untuk 

digunakan. Saran merupakan masukan kepada penulis terhadap 

penelitian yang dibuat.  

 


