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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Airlangga adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di 

Surabaya, Jawa Timur. Universitas Airlangga memiliki 14 fakultas. Masing-masing 

fakultas memiliki Unit Sistem Informasi. Unit Sistem Informasi diarahkan guna 

memenuhi tujuan dan tanggungjawab sebagai unit yang memberikan layanan 

sistem informasi dan teknologi informasi kepada bagian lain terkait di dalam 

struktur organisasi setiap fakultas. Unit Sistem Informasi dibangun pada tahun 

2007.  

Pengelolaan Sumber Daya Manusia akan sangat mempengaruhi kualitas 

perusahaan. Setiap perusahaan berkembang harus memiliki pengukuran tingkat 

kinerja karyawan. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya (Mangkunegara, 

2006). Pengukuran tingkat kinerja karyawan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 

karyawan dalam menjaga kualitas kinerja. 

Pentingnya pengukuran tingkat kinerja dapat dilihat dengan jelas, bahwa 

penilaian kinerja tidak sekedar menilai, melainkan mencari aspek kekurangan atau 

kelebihan karyawan, seperti membantu karyawan untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan oleh perusahaan dan berorientasi pada pengembangan karyawan. Selain 

itu dibutuhkan sasaran atau standar yang jelas untuk memudahkan karyawan dalam 

mencapai kinerja yang maksimal. Dengan pengukuran kinerja yang obyektif akan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MEMBANGUN SISTEM INFORMASI ... ADINDA SEPTHIARIYAN



2 

 

 

dapat memberikan umpan balik yang tepat dan diharapkan terjadi perubahan 

perilaku ke arah peningkatan produktivitas kerja (Hariandja, 2002). 

Untuk menerapkan pengukuran tingkat kinerja karyawan, perusahaan dapat 

membangun sebuah aplikasi sistem informasi untuk pengukuran tingkat kinerja 

karyawan sebagai alat yang dapat membantu menyimpan data penilaian, 

pengolahan data penilaian sampai data hasil evaluasi kinerja karyawan. Selain itu, 

perusahaan harus menetapkan kriteria pengukuran tingkat kinerja yang akan 

dievaluasi, serta menentukan bobot nilai dari masing-masing kriteria pengukuran. 

Hasil evaluasi akan diolah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh setiap 

karyawan untuk dapat memotivasi diri dalam peningkatan kinerja. 

Salah satu penilaian kinerja yang bersifat obyektif adalah penilaian kinerja 

dengan pendekatan umpan balik 360 derajat. Tujuan dari penilaian menggunakan 

pendekatan ini adalah memberikan perspektif yang berbeda sehingga lebih valid 

dan obyektif. Hal yang membedakan model umpan balik 360 derajat adalah dengan 

sistem tersebut, penilainya lebih dari satu penilai atau penilai multiple, penilai dapat 

terdiri dari atasan, bawahan, rekan kerja, pelanggan, dan diri sendiri (Wirawan, 

2009) 

Selama ini pengukuran kinerja karyawan yang dilakukan di USI masih 

belum memenuhi kriteria pengukuran kinerja karyawan yang efektif, untuk itu 

pengukuran kinerja karyawan menggunakan pendekatan umpan balik 360 derajat 

memungkinkan dapat membantu pengukuran kinerja karyawan USI menjadi lebih 

efektif pada kualitas kinerja karyawan USI. Menurut Konsultan Sumber Daya 

Manusia William M. Mercer, 40% perusahaan di Amerika pada tahun 1995 
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menggunakan umpan balik 360 derajat, pada tahun 2000, melonjak menjadi 65%, 

dan pada tahun 2002 melonjak hingga 90% (Linman, 2006). Agar manfaat 

pengukuran menjadi maksimal, penggunaan sistem harus digunakan secara tepat, 

karena jika tidak digunakan secara tepat dan benar, hasilnya akan dapat merugikan 

perusahaan. 

Untuk mengukur keefektifan sistem infromasi pengukuran kinerja 

karyawan menggunakan pendekatan umpan balik 360 derajat dilakukan evaluasi 

sistem. Evaluasi sistem didapatkan dari pendapat karyawan USI yang telah 

menggunakan sistem pengukuran kinerja karyawan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah sistem informasi untuk pengukuran kinerja 

karyawan menggunakan pendekatan umpan balik 360 derajat lebih efektif jika 

dibandingkan dengan pengukuran kinerja karyawan USI selama ini? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Membuat komponen pengukuran kinerja karyawan menggunakan 

pendekatan umpan balik 360 derajat dengan membandingkan pengukuran 

kinerja karyawan USI saat ini. 

2. Membangun sistem informasi untuk pengukuran kinerja karyawan 

menggunakan komponen pengukuran kinerja yang telah dibuat berdasarkan 

standar pendekatan umpan balik 360 derajat. 
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3. Mengetahui dampak efektif penggunaan sistem informasi untuk 

pengukuran kinerja karyawan menggunakan pendekatan umpan balik 360 

derajat terhadap kualitas kinerja karyawan USI Universitas Airlangga 

1.4 Manfaat 

Beberapa manfaat dibangunnya sistem informasi pengukuran tingkat 

kinerja karyawan USI ini, yaitu sebagai berikut: 

- Sebagai tolak ukur tingkat kinerja karyawan USI dalam memenuhi 

kebutuhan fakultas atau Universitas.  

- Memberikan pemahaman ukuran keberhasilan yang digunakan dalam 

pencapaian kinerja.  

- Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kualitas kinerja serta sebagai 

bahan untuk dapat mengevaluasi kinerja.  

- Memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan USI dengan tujuan 

memotivasi karyawan USI untuk meningkatkan kinerja serta menghindari 

adanya penurunan kinerja. 

- Mengetahui keefektifan pengukuran kinerja 360 derajat dibandingkan 

dengan pengukuran sebelumnya. 

1.5 Batasan Masalah 

Ruang lingkup sistem yang meliputi: 

1. Menggunakan standar pendekatan umpan balik 360 derajat sebagai teknik 

pengukuran kinerja karyawan. 
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2. Sistem yang akan dibangun hanya sebatas pengukuran tingkat kinerja 

karyawan sampai pada hasil laporan pengukuran pengukuran kinerja 

karyawan sebagai bahan evaluasi bagi Universitas atau fakultas. 
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