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IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Profil PT. SMART Tbk. Surabaya 

     Sinar Mas Agro Resource and Technology Surabaya (SMART Corporation 

Surabaya) merupakan perusahaan yang didirikan oleh Eka Tjipta Wijaya pada 

tahun 1962 dengan nama awal PT. Maskapai Perkebunan Sumcama Padang 

Halaban, dalam perkembangnya kemudian berubah menjadi Sinar Mas. Selain 

bergerak dibidang agrobisnis khususya di bidang palm oil, Sinar Mas juga 

bergerak dalam bidang pulp & paper (APP dan Tjiwi Kimia) dan di bidang 

financial service (Bank Sinarmas dan Asuransi Jiwa Sinarmas), bidang 

telekomunikasi (SMART FREN) dan real estate (Blok M). Usaha Sinar Mas 

dalam bidang agrobis antara lain : 

a. Perkebunan kelapa sawit 

b. Perkebunan teh 

c. Pengalengan ikan tuna 

d. Refinery minyak goreng dan margarin 

e. Pabrik botol plastik ( Banyuwangi & Ujung pandang ) 

     Produk yang dihasilkan oleh PT. SMART Tbk. Surabaya terdiri dari dua jenis, 

yaitu margarin dan minyak goreng. Setiap jenis tersebut memiliki banyak variasi 

produk dan juga volume isi. Setiap jenis produk yang diproduksi ini terbagi 

menjadi departemen-departemen sendiri, yaitu marsho plant dan filling plant . 

marsho plant adalah departemen yang memproduksi margarin dengan 

bermacam-macam merek dan volume. Sedangkan filling plant merupakan 

departemen yang memproduksi minyak goreng dengan bermacam-macam 

merek dan volume. 

     Sistem produksi pada filling plant ini berdasarkan rencana yang diberikan oleh 

departemen PPIC setiap harinya. Sistem kerja yang ada pada lantai produksi 

yaitu hari Senin sampai hari Sabtu dengan jam kerja yang terbagi menjadi tiga 

shift, yaitu: 

1. Shift I : pk. 06.00 – 14.00 WIB 

2. Shift II : pk. 14.00 – 22.00 WIB 

3. Shift II : pk. 22.00 – 06.00 WIB. 
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     Mesin yang terdapat pada filling plant berjumlah 10 buah dengan tiga jenis 

produk kemasan yang dihasilkan, yaitu pouch, botol, dan jerrycan. Mesin-mesin 

yang dimaksud, yaitu: 

1. Mesin filling pouch untuk memproduksi minyak goreng kemasan pouch 

dengan jumlah 4 buah mesin. 

2. Mesin filling bottle untuk memproduksi minyak goreng kemasan botol dengan 

jumlah 3 buah mesin. 

3. Mesin filling jerrycan untuk memproduksi minyak goreng kemasan 

 jerrycan dan bag in box (BIB) dengan jumlah 3 buah mesin. 

     Produk yang dihasilkan oleh filling plant kemasan botol terdiri dari dua jenis 

minyak, yaitu FMCP (Filma Consumer Pack) dan KMCP (Kunci Mas Consumer 

Pack). Produk lokal yang dihasilkan adalah Filma, Kunci Mas, Mitra, dan Masku. 

Sedangkan produk ekspor adalah Golden Fiesta, Gino, dan Tasty Tom. Produk 

Filma terdapat kemasan 2L, 1L, 500ml, dan 250ml (botol pendek dan botol 

panjang). Produk Kunci Mas terdapat kemasan 1,9L, 950ml, 485ml, dan 250ml 

(botol panjang). Produk Mitra terdapat kemasan 1,9L, 950ml, dan 485ml. Produk 

Masku memiliki kemasan 485ml. Produk ekspor Golden Fiesta terdapat kemasan 

950ml dan 485ml. Produk Gino dan Tasty Tom dengan kemasan 250ml. Produk 

barang jadi yang dihasilkan filling plant akan langsung di tempatkan pada 

Gudang Barang Jadi (GBJ). 

     Visi PT. SMART Tbk. Surabaya adalah menjadi yang terbaik dengan tekad 

menjadi terpadu, terbesar dan menguntungkan bagi konsumen dengan berbasis 

perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Pencapaian visi tersebut dilakukan 

dengan melaksanakan kebijakan mutu serta kebijakan halal. Untuk mencapai visi 

tersebut. PT. SMART Tbk. Surabaya memiliki misi sebagai berikut: 

a. Melebihi standar kualitas tertinggi 

b. Mempertahankan tingkat tertinggi kesinambungan dan integritas 

c. Memberdayakan masyarakat dan komunitas 

d. Trend pengaturan inovasi dan teknologi 

e. Mencapai nilai maksimum untuk pemegang saham. 

       Sebagai salah satu perusahaan minyak goreng manajemen tenaga kerja 

mempunyai peranan penting dalam menunjang kelancaran proses produksi, 

karena tenaga kerja merupakan pelaksana dalam kegiatan produksi. Kemajuan 

serta berkembangnya suatu perusahaan dapat diraih dari aspek 

ketenagakerjaan, salah satunya dengan memberikan tingkat kesejahteraan yang 
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baik untuk karyawannya. PT SMART Tbk. Surabaya mempunyai karyawan yang 

berjumlah + 650 orang yang tersebar disemua bagian dengan tingat pendidikan 

dari tingkat SMP sampai tingkat S1. Oleh sebab itu, dalam menghadapi 

persaingan yang semakin ketat perlu ditunjang dengan SDM yang memadai, 

selain itu untuk memudahkan pembagian tugas dan wewenang diperlukan 

adanya struktur organisasi. 

     Struktur organisasi di PT. SMART Tbk. Surabaya dibuat dengan tujuan 

menunjang kelancaran aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan sehingga 

mempermudah perusahaan dalam mencapai tujuannya. Adanya struktur 

organisasi, pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing bagian menjadi 

jelas. Struktur organisasi di PT. SMART Tbk. Surabaya adalah struktur 

organisasi lini atau garis karena dalam satu kelompok hanya ada satu kepala 

bagian. Kelompok itu hanya menerima perintah satu arah dan bertanggung 

jawab terhadap atasannya. Struktur organisasi di PT. SMART Tbk. Surabaya 

dipimpin oleh seorang  General Manajer  kemudian turun ke bawah secara garis. 

Adapun gambar struktur organisasi PT. SMART Tbk Surabaya ada pada 

Lampiran 1. 

     Pada struktur organisasi di PT. SMART Tbk. Surabaya kekuasaan tertinggi 

dipimpin oleh seorang kepala cabang atau General Manager membawahi enam 

Departemen yaitu Finance Accounting Departemen, Commercial Department, 

Personal & GA Department, Engineering Department, Quality Management 

Department, dan Production Department. Menurut Handoko (2001), bahwa 

departementasi atas dasar fungsi secara struktural kegiatan utama perusahaan 

dikelompokkan menjadi departemen-departemen yang dipimpin manajer. 

Departemen-departemen tersebut terdiri dari beberapa bagian, di PT SMART tbk 

Surabaya terbagi menjadi beberapa departemen salah satu contohnya adalah  

departemen Production departement ini membawahi process enginering, refiery 

section, FMC section, BCR section, marsho section dan filling & packaging 

section. Pada setiap bagian terbagi menjadi 2 tingkatan yaitu kepala bagian dan 

pelaksana yang merupakan karyawan operasional. 

4.2 Sistem Evaluasi Kinerja Karyawan di PT. SMART Tbk. Surabaya 

     Sistem evaluasi kinerja karyawan yang digunakan oleh PT.SMART Tbk.  

Surabaya menggunakan kompetensi soft skill yang terdiri dari kreatif, kooperatif, 

mudah beradaptasi, motivasi diri, teliti dan cermat dalam melaksanakan 
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pekerjaan, disiplin, berkomunikasi dengan baik, problem solving dan mampu 

bekerja di bawah tekanan serta penguasaan komputer. Evaluasi kinerja 

karyawan yang dilakukan di PT. SMART Tbk. Surabaya terbagi menjadi 2 yaitu 

evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka pendek 

atau evaluasi rutin perminggu akan dilakukan tiap 1 minggu sekali yang akan 

membahas tentang permasalahan yang sudah terjadi dalam 1 minggu yang lalu 

sekaligus mendapatkan solusi dari permasalahan dan akan membahas untuk 

planning 1 minggu kedepannya. Evaluasi ini meliputi evaluasi tentang produk, 

kinerja karyawan dan membahas permasalahan yang sedang terjadi dalam 

perusahaan yang membutuhkan solusi cepat. 

      Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi jangka panjang yang akan dilaksanakan 

tiap 1 tahun sekali. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari tiap-tiap 

karyawan di PT. SMART Tbk Surabaya. Evaluasi ini akan dilakukan langsung 

oleh departemen HRD. Sistematis evaluasi yang dilakukan adalah sebagai 

berikut semua karyawan yang ada di PT SMART.Tbk Surabaya mengisi lembar 

tes komputer yang sudah disediakan dengan berisi sebuah pertanyaan yang 

telah disediakan oleh departemen HRD yang nanti hasil nilai dari tes tersebut 

secara otomatis langsung masuk dicenter kepala bagian HRD.  

     Hasil tes dari semua karyawan tersebut lalu diserahkan pada general 

manager. Hasil dari tes masing-masing karyawan tersebut akan menjadi bahan 

evaluasi kinerja karyawan dalam 1 tahun periode kerja yang akan di 

pertimbangkan dalam rapat pimpinan yang akan dipimpin langsung oleh general 

manager dengan melibatkan semua kepala bagian diseluruh departemen di PT. 

SMART.Tbk Surabaya. Hasil dari evaluasi kinerja karyawan soft skill tersebut 

sangat membantu bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan seperti 

promosi dan pengembangan karier, mutasi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

penyesuaian kompensasi dan kebutuhan training (Williams, 2008). 

4.2.1 Sistem Evaluasi Kinerja Karyawan Berdasarkan Kompetensi Hard skill  

     Sistem evaluasi kinerja karyawan yang diusulkan berdasarkan pada tingkat 

kepentingan kriteria-kriteria kompetensi Hard skill atau penilaian langsung 

terhadap kinerja karyawan di lapang. Kriteria kompetensi Hard skill yang akan 

digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan bersumber dari  Standart 

Operating Procedure (SOP) dibagian filling plant PT. SMART Tbk. Evaluasi 

kinerja karyawan ini menggunakan perbandingan antara standart kompetensi 
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jabatan dengan kompetensi Hard skill karyawan (nilai kriteria kompetensi 

karyawan – nilai standart kriteri kompetensi jabatan) dan hasil perkalian dari nilai 

bobot prioritas kriteria kompetensi dengan nilai kriteria kompetensi karyawan       

( nilai bobot prioritas kriteria kompetensi x nilai kriteria kompetensi karyawan). 

1. Kompetensi Hard skill 

     Kompetensi Hard skill karyawan yang dinilai  terbagi menjadi 4 kelompok 

kompetensi yaitu menguasai dasar keselamatan dan kesehatan kerja, 

mampu mengoperasikan mesin di filling plant, memiliki kompetensi dalam 

maintenance alat di filling plant dan memahami sistem manajemen mutu. 

Keempat kompetensi tersebut memiliki beberapa kriteria yang nantinya 

setiap kriteria akan dinilai berdasarkan level atau tingkatannya, dengan 

maksud seberapa tinggi tingkatan atau level karyawan dalam menguasai 

kompetensi tersebut. Hal ini akan ditunjukan dengan pemberian nilai 1-5 

dimana nilai 5 adalah tingkatan atau level tertinggi dalam menguasai kriteria 

setiap kompetensi. 

 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

     Menurut UU No. 1 Tahun 1970, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian 

yang tidak dikehendaki yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta 

benda. Setiap kecelakaan pasti merugikan baik terhadap perusahaan 

maupun bagi tenaga kerja yang secara tidak langsung  merugikan bagi 

masyarakat ataupun negara, karena menyangkut masalah produksi 

dilapangan secara langsung.  

      Membangun tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas perlu 

adanya  sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang baik 

diperusahaan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di PT 

SMART merupakan kompetensi Hard skill yang harus dimiliki oleh setiap 

karyawan terutama di bagian filling plant. Adapun kriteria kompetensi K3 

diantaranya 1) kemampuan dalam menerapkan sistem K3, 2) kemampuan 

dalam menunjukkan sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja,                               

3) kemampuan didalam menggunakan peralatan keselamatan kerja,                       

4) mempunyai sertifikat SMK3. 

 Pengoperasian Mesin di Filling plant 

     Kompetensi ini merupakan kompetensi utama seorang karyawan yang 

bertugas menjadi operator mesin di filling plant karena ada beberapa tugas 
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operator di filling plant yang harus dikuasai oleh setiap operator filling plant, 

tugas-tugas tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2. Hal ini yang menjadi 

panduan betapa pentingnya evaluasi terhadap kompetensi dalam 

pengoperasian mesin, karena penguasaan terhadap jobdesk sangat 

menentukan efektifnya jalanya pekerjaan. Evaluasi Kompetensi 

pengoperasian mesin di filling plant terbagi menjadi 4 kriteria diantaranya 1) 

Pengoperasian mesin sesuai prosedur dengan benar, 2) mengetahui gejala-

gejala kerusakan mesin, 3) sertifikasi dan pengalaman kerja, 4) efektifitas 

dan efiseinsi dalam menyelesaikan tugas, 5) kemampuan dalam mensetting 

mesin atau change product.  

 Maintenace Alat di Filling plant 

     Maintenance merupakan proses perawatan terhadap mesin dan alat kerja 

untuk mencegah terjadinya kerusakan dan kesalahan pada saat  proses 

produksi berlangsung. Perawatan ini ditujukan agar proses seluruh produksi 

dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada hambatan yang disebabkan 

oleh mesin atau peralatan yang dapat mengakibatkan cacat pada produk, 

dan keterlambatan waktu penyelesaian produk yang berakibat pada 

keterlambatan waktu pengiriman. Kompetensi maintenance alat di filling 

plant adalah kemampuan dimana karyawan atau operator dapat merawat 

mesin dan alat kerja serta dapat memperbaiki secara efektif apabila ada 

kerusakan ringan pada mesin atau peralatan di filling plant. Kompetensi 

maintenance yang dievaluasi meliputi kriteria 1) kemampuan dalam merawat 

mesin-mesin di filling plant, 2) kemampuan didalam memperbaiki jika terjadi 

kerusakan ringan pada mesin, 3) Mengetahui komponen mesin-mesin yang 

ada di filling plant, 4) mampu membuat draft perencanaan, perawatan dan 

perbaikan mesin. 

 Kompetensi Sistem Manajemen Mutu 

     Manajemen mutu sangat penting kaitanya dengan proses produksi di 

bagian filling plant. karena bagian ini merupakan tahapan akhir atau finishing 

dari proses produksi, yaitu mengemas produk yang nantinya dapat langsung 

digunakan oleh konsumen. adanya kecacatan seperti kemasan yang bocor 

sangatlah mempengaruhi kualitas minyak dan distribusi produk ke pasar . 

Oleh sebab itu terdapat suatu standart mutu kemasan produk yang harus 

dipahami karyawan agar kepuasan konsumen terhadap produk dapat terjaga 

dan menjadi lebih baik.  
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     Evaluasi terhadap kompetensi manajemen mutu di bagian filling plant PT. 

SMART kriteria yaitu 1) Mengetahui terjadinya kesalahan proses pada filling 

plant dan mengetahui jalur arah dari masing-masing produk minyak, 2) 

Kriteria kecacatan pada produk, 3) Mengetahui Kriteria HACCP pada 

pengemasan produk, 4) Sistem pelaporan, 5) Telah mengikuti pelatihan 

HACCP.  

     Kriteria-kriteria kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja, pengoperasian 

mesin di filling plant, maintenance alat di filling plant, dan sistem manajemen 

mutu akan dijadikan acuan dalam mengevaluasi kinerja Hard skill karyawan 

dengan cara memberikan level atau tingkatan 1-5 pada kriteria kompotensi 

tersebut, dimana level 5 merupakan tingkatan tertinggi dalam penguasaan 

kompetensi. 

4.3 Analisis Sistem 

     Perancangan sistem pakar dimulai dengan identifikasi bidang masalah yang 

dikaji serta tugas spesifik yang akan ditangani berikut tahapan-tahapanya :  

1. Penyusunan Kerangka Evaluasi Kinerja Karyawan 

      Proses penyusunan kerangka evaluasi kinerja karyawan yang diterapkan 

di bagian filling plant terbagi dalam beberapa tahapan kegiatan. Tahapan 

pertama diantaranya mengidentifikasi masalah pada karyawan bagian filling 

plant yaitu penilaian  kompetensi Hard skill karyawan yang terdiri dari 

kompetensi dalam menguasai kesehatan dan kesalamatan kerja (K3), 

maintenance mesin (MF), manajemen mutu (MM), dan pengoperasian 

mesin(OM). Tahapan  kedua, menetapkan standart kompetensi Hard skill 

terhadap suatu jabatan karena setiap jabatan memiliki standart kompetensi 

Hard skill (K3,MF,MM,OM) yang berbeda-beda sehingga nilai standart inilah 

yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan hasil evaluasi karyawan.  

     Tahap selanjutnya adalah menyusun sistem evaluasi kinerja karyawan, 

sistem evaluasi karyawan akan menggunakan metode analisis gap untuk 

menentukan kelayakan kemampuan karyawan di jabatannya. Perbandingan 

nilai karyawan dengan nilai standart jabatan akan menghasilkan suatu nilai 

selisih yang dapat digunakan untuk menentukan recomendasi apakah 

karyawan perlu di promosi jika  nilai selilihnya > 0 (+),diberikan training  jika 

nilainya < 0 (-) dan jika  nilainya tidak ada selisih (0) maka karyawan tersebut 
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tetap berada di jabatannya. Mendiskusikan  hasil evaluasi atau recomendasi 

kepada karyawan akan dilakukan jika nilai dari gap sudah tersedia. 

2. Standart Kompetensi Jabatan 

     Standar Kompetensi adalah  standar minimum untuk menduduki suatu 

jabatan atau peran dalam suatu jabatan sehingga dapat berdaya guna dan 

berhasil guna (Sekjen BPK RI, 2006). Pada bagian filling plant PT Smart 

terdapat 7 tingkatan jabatan yang akan di evaluasi oleh manajer atau  

pimpinan teratas di bagian filling plant. ketujuh jabatan tersebut diantaranya 

kepala shift, formen, operator tranfer oil, operator mesin, admin filling plant, 

operator serah terima produk, dan operator packing. Ketujuh jabatan diatas 

mempunyai peran dan tugas yang berbeda-beda. Adanya Tugas yang 

berbeda pada setiap jabatan membuat perusahaan harus cermat dalam 

menempatkan setiap karyawannya, hal ini bertujuan  agar setiap jabatan 

dapat diisi oleh karyawan yang benar-benar berkompeten di jabatannya. 

Standart kriteria kompetensi Hard skill pada jabatan  dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

3. Bobot Prioritas Kriteria Kompetensi Hard skill 

     Bobot prioritas kriteria kompetensi Hard skill didapat dari hasil 

perhitungan dengan Metode Analytic Network Process (ANP) adalah salah 

satu metode yang mampu mempresentasikan tingkat kepentingan berbagai 

pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antara kriteria dan sub 

kriteria yang ada. Data bobot prioritas kriteria kompetensi Hard skill yang 

akan digunakan pada sistem pakar ini diperoleh dari penelitian terdahulu 

oleh Zamroni di PT SMART tbk Surabaya (2012). Data tersebut berupa nilai 

bobot dari  tingkat kepentingan dan hubungan antara masing-masing 

kompetensi Hard skill yang mana kompetensi tersebut merupakan acuan 

dalam pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan. Nilai tingkat kepentingan 

antara kompetensi dapat dilihat pada Lampiran 5. 

4.4 Perancangan Sistem Pakar  

4.4.1 Pemilihan Sistem Pakar Sebagai Sumber Pengetahuan 

     Dokumentasi pengetahuan adalah bagian utama basis pengetahuan untuk 

membuat sistem pakar. Dokumentasi pengetahuan yang digunakan dan 

dilibatkan sebagai sumber pengetahuan dalam perancangan prototipe sistem 
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pakar terdiri dari sumber pengetahuan tidak terdokumentasi dan sumber 

pengetahuan terdokumentasi. 

1. Sumber pengetahuan tidak terdokumentasi 

     Sumber pengetahuan tidak terdokumentasi didapat dari para pakar (human 

expert).  Sumber pengetahuan tidak terdokumentasi dalam sistem pakar 

evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kompetensi Hard skill didapat dari 2 

orang yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi di bagian filling plant,  

yaitu: 

a. Manager bagian filling plant 

b. Kepala produksi bagian filling plant 

     Pemilihan kedua pakar diatas sebagai sumber pengetahuan tak 

terdokumentasi didasarkan pada pengalaman dan masa kerja para pakar 

pada bidang masing-masing. 

2. Sumber pengetahuan terdokumentasi 

Pengetahuan formal didapat dari sumber pengetahuan terdokumentasi, 

sumber pengetahuan terdokumentasi yang digunakan adalah Pedoman 

umum dan Standart Operating procedure (SOP) karyawan pada bagian filling 

plant. 

4.4.2  Akuisisi Pengetahuan 

Pada tahap akuisisi pengetahuan dalam perancangan sistem pakar ini 

digunakan dua jenis pengetahuan, yaitu: 

1. Pengetahuan pakar 

Perancangan sistem pakar evaluasi kinerja karyawan, pengetahuan pakar 

diakuisisi dari sumber pengetahuan tak terdokumentasi. Akuisisi 

pengetahuan pakar ini dilakukan dengan wawancara dan observasi 

langsung mengenai sistem evaluasi kinerja karyawan. Berdasarkan hasil 

akuisi pengetahuan, parameter kompetensi evaluasi kinerja karyawan terdiri 

dari kesehatan dan keselamatan kerja, pengoperasian mesin di filling plant, 

maintenace alat di filling plant, dan manajemen mutu. Masing-masing 

parameter memiliki kriteria dan level (tingkat menguasai kompetensi) yang 

apabila digunakan untuk evaluasi karyawan terhadap kompetensi di 

jabatannya maka akan muncul suatu rekomendasi seperti training, promosi 

ataupun penempatan posisi yang tepat atau sesuai dengan kompetensinya. 
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2. Pengetahuan Formal. 

Pengetahuan formal didapat dari akuisisi sumber pengetahuan 

terdokumentasi. Pengetahuan formal dapat nilai-nilai dari penilaian kinerja 

karyawan pada kompetensi Hard skill,  nilai standart kompetensi jabatan, nilai 

prioritas kriteria  kompetensi dan penentuan skala nilai yang digunakan dalam 

penilaian. Hasil akuisisi pengetahuan dari pengetahuan pakar dan pengetahuan 

formal dapat dilihat pada Lampiran 6, setelah mendapatkan pengetahuan pakar 

dan formal, kemudian ditentukan nilai CNF atau kepastian mengenai 

keberhasilan suatu rekomendasi yang diberikan oleh sistem pakar. Nilai CNF 

merupakan hasil wawancara dengan pakar. Sebagai contoh, jika jabatannya 

kepala shift dan nilainya sama dengan kompetensi jabatannya maka dia akan 

diberikan rekomendasi layak di jabatannya dan tetap menjabat sebagai kepala 

shift, pakar mempunyai keyakinan terhadap rekomendasi sebesar (CNF) 90%. 

4.4.3 Representasi Pengetahuan 

Langkah yang dilakukan setelah pengetahuan selesai diakuisisi adalah 

mendokumentasi dan mengorganisir hasil akuisisi pengetahuan ke dalam bentuk 

yang lebih terstruktur. Bentuk terstruktur tersebut berbentuk basis pengetahuan 

(knowledge base). Knowledge base dibuat dengan langkah sebagai berikut: 

1. Membuat diagram blok tentang domain pengetahuan 

Diagram blok bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan 

dikembangkan sehingga pada model ini basis pengetahuan hanya disajikan 

dalam bentuk umum dari domain pengetahuan yang dipilih. Diagram blok domain 

pengetahuan sistem pakar ditunjukkan pada Gambar 4.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Diagram Blok Domain Pengetahuan 
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Gambar 4.1 menjelaskan bahwa domain pengetahuan perancangan sistem 

pakar evaluasi kinerja karyawan terdiri dari mengevaluasi kinerja karyawan 

khususnya pada jabatan kepala shift, formen, operator tranfer oil, operator mesin, 

operator admin, operator serah terima produk, dan operator packing. Masing-

masing dari variabel mempunyai parameter yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja karyawan. Parameter yang dinilai adalah parameter Hard skill yang terdiri 

dari keselamatan dan kesehatan kerja, pengoperasian mesin, maintenance 

mesin dan manajemen mutu.  

2. Diagram blok Target Keputusan (Faktor-faktor kritis) 

     Diagram blok target keputusan menunjukkan alur diagnosa terhadap variabel 

evaluasi kinerja karyawan. Diagram blok target keputusan perancangan dan 

pembuatan sistem pakar evaluasi kinerja karyawan ditunjukkan pada             

Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.2 menjelaskan kegiatan evaluasi karyawan dengan cara 

mengevaluasi parameter-parameter Hard skill untuk mendapatkan rekomendasi 

berupa kesesuaian kompetensi karyawan pada penguasaan keselematan dan 

kesehatan kerja, pengoperasian mesin, maintenance mesin, dan manajemen 

mutu  dengan standart kompetensi di jabatannya. Hasil evaluasi yang bagus 

dibutuhkan interaksi dengan user. Interaksi dilakukan oleh sistem pakar dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan menyangkut 18 kriteria kompetensi Hard 

skill karyawan kepada user. Hasil jawaban user berupa nilai 18 kriteria 

kompetensi digunakan untuk mendiagnosa atau menseleksi apakah kompetensi 

karyawan tersebut sudah memenuhi standart jabatannya. Hasil dari diagnosa 

Gambar 4.2. Diagram Blok Target Keputusan 
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dan seleksi jawaban akan digunakan untuk memberikan rekomendasi berupa 

tindakan-tindakan kebijakan yang harus dilakukan untuk mengatasi kinerja 

karyawan seperti promosi, training, dan penempatan di jabatan yang sesuai 

dengan kompetensinya. 

3. Diagram Ketergantungan 

     Sistem pakar evaluasi kinerja karyawan menggunakan diagram 

ketergantungan forward  chaining. Pada diagram ketergantungan untuk forward  

chaining, pertanyaan yang digunakan untuk pencarian fakta-fakta merupakan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan level atau penguasaan karyawan 

terhadap kompetensi Hard skill yang dibutuhkan pada karyawan dibagian filling 

plant. Setalah mengetahui level kompetensinya, secara otomatis sistem pakar 

akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengambil suatu keputusan tentang 

kebijakan yang harus dilakukan terhadap karyawanya.  

Cara kerja sistem mendapatkan rekomendasi berdasarkan pada diagram 

ketergantungan, yaitu apabila user / manager mengevaluasi salah satu dari 

karyawannya maka sistem akan mendeteksi jabatan karyawan tersebut untuk 

menentukan standart kriteria kompetensi jabatan yang harus dikuasai, setelah itu 

sistem akan memberikan 18 pertanyaan yang dapat dilihat pada Lampiran 7, 

tentang kriteria kompetensi Hard skill karyawan (K3, OM, MF, MM) yang 

jawabanya terdiri dari level-level atau tingkat penguasaan terhadap 18 kriteria 

kompetensi tersebut. Tahap selanjutnya nilai level hasil  dari menjawab 18 

pertanyaan tersebut akan digabungkan dan dibandingkan dengan standart level 

kriteria kompetensi jabatannya, dengan rumus kriteria kompetensi karyawan – 

standart kriteria kompetensi jabatannya . Apabila nilai karyawan melebihi nilai 

standart jabatannya maka karyawan tersebut direkomendasikan untuk 

dipromosikan, jika kurang dari standart jabatannya maka karyawan tersebut  

akan direkomendasikan untuk diberikan training. Tahapan akhir adalah 

penentuan dimanakah karyawan tersebut akan di tempatkan di jabatan yang 

sesuai dengan kompetensinya. Alur kerja  tentang Diagram ketergantungan 

untuk forward chaining lebih detailnya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Pada Lampiran 9  terdapat beberapa simbol gambar, yaitu segitiga, persegi 

panjang, dan simbol garis. Simbol segitiga menunjukkan proses diagnosa yang 

dilakukan oleh sistem pakar, yaitu dengan mengeksekusi rule atau aturan-aturan 

yang dibentuk. Simbol persegi panjang merupakan simbol yang menggambarkan 
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hasil kesimpulan dari eksekusi suatu rule. Simbol garis menunjukkan alur 

diagnosa dari sistem pakar. 

4. Perancangan Tabel Keputusan 

     Perancangan Tabel keputusan untuk menentukan nilai dan rekomendasi dari 

beberapa faktor kritis yang membentuk aturan yang telah ditetapkan. Tabel ini 

menentukan setiap kombinasi nilai dari setiap faktor kritis dan hubungannya yang 

membentuk suatu rekomendasi akhir dari sistem pakar. Sebagai contoh konsep 

Tabel keputusan yang digunakan dapat dilihat lebih detail pada Lampiran 9 . 

     Pada Lampiran 10 terdapat beberapa kolom, diantaranya kolom nomer, kolom 

parameter,  dan jawaban. Kolom nomor berisi identitas poin parameter yang 

akan didiagnosa oleh sistem pakar. Kolom parameter menunjukkan berbagai 

diagnoasa pertanyaan yang diajukan oleh sistem pakar, pertanyaan-pertanyaan 

berupa nilai kompetensi karyawan yang dibandingkan dengan standart 

jabatannya. Nilai kompetensi tersebut merupakan kumpulan nilai dari hasil user 

menjawab 18 pertanyaan tentang kompetensi K3, OM, MF, dan MM.  Kolom 

jawaban terdiri dari dua sub kolom yakni sub kolom IF dan sub kolom THEN. Sub 

kolom IF terdiri dari dua kolom pilihan yakni kolom jawaban pilihan YA dan 

TIDAK, pilihan tersebut menunjukkan jawaban yang diberikan kepada sistem 

pakar untuk mendiagnosa poin pertanyaan yang terkait. Sub kolom THEN 

menunjukkan eksekusi yang akan diberikan oleh sistem pakar, apakah 

melanjutkan ke pertanyaan/ diagnosa selanjutnya atau memberikan sebuah 

rekomendasi tentang hasil evaluasi kinerja karyawan.  

     Tabel keputusan yang dirancang  menjelaskan secara detail langkah-langkah 

keputusan yang akan diambil sistem pakar. Sebagai ilustrasi setelah user menilai 

18 kriteria kompetensi Hard skill karyawanya maka sistem pakar akan mengambil 

alih seluruh proses evaluasi kinerja karyawan. Sistem pakar akan memulai 

mendiagnosa dengan pertanyaan poin 1A yang menanyakan apakah nilai 

prioritas kompetensi karyawan lebih dari sama dengan 4,20 dan kurang dari 

sama dengan 5 ? jika memberikan feedback TIDAK, Maka sistem akan langsung 

mengajukan pertanyaan pada poin 1B yaitu apakah 3,40 ≤ nilai prioritas 

karyawan ≥ 4,20 ? jika memberikan feedback YA, maka sistem akan memberikan 

rekomendasi save RB dan sistem kembali mengajukan pertanyaan kembali pada 

poin 1 (Goto 1). Pertanyaan pada poin 1 apakah jabatan karyawan tersebut 

kepala shift ? jika memberikan feedback YA maka  sistem akan menuju ke 

pertanyaan pada poin 1A yaitu apakah nilai kompetensi karyawan lebih dari 
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standart jabatan kepala shift ? jika feedback TIDAK, Maka sistem akan menuju 

ke pertanyaan poin 1B yaitu apakah nilai kompetensi karyawan sama dengan 

standart jabatan kepala shift ? jika feedback YA, maka sistem memberikan 

rekomendasi save R2 dan Save R4. Hasil ilustrasi evaluasi kinerja karyawan 

tersebut berupa rekomendasi save RB, R2 dan R4. Rincian rekomendasi yang 

diberikan oleh sistem dapat dilihat pada Lampiran 10.  

4.4.4 Pengembangan Mesin Inferensi 

     Sistem pakar evaluasi kinerja karyawan  ini dikembangkan dengan metode 

forward chaining. Pokok permasalahan forward chaining adalah untuk 

mendapatkan suatu rantai yang menghubungkan fakta-fakta ke dalam hipotesis. 

Pengembangan mesin inferensi ini dilakukan dengan pengalihan tabel keputusan 

kedalam bentuk aturan IF-THEN, yaitu pengalihan kombinasi jawaban pada tabel 

keputusan menjadi aturan-aturan yang akan diimplementasikan ke dalam 

perancangan sistem pakar.  

     Kombinasi jawaban tersebut merupakan fakta, kemudian sistem akan 

melakukan pelacakan terhadap aturan-aturan yang ada berdasarkan fakta 

tersebut. Setelah menemukan yang sesuai fakta, sistem akan mengeksekusi 

aturan tersebut dan memberikan rekomendasi pada bagian THEN. Seperti 

contoh apabila (IF) ditemukan fakta-fakta nilai dari kompetensi karyawan maka 

(THEN)  akan dilakukan penelusuran lebih dalam dengan memanfaaatkan 

metode analisis gap untuk menentukan kelayakan nilai kompetensinya terhadap 

standart jabatannya dan metode ANP untuk merangking karyawan. 

 Tahapan penelusuran dengan metode analisis gap dan ANP yang 

digunakan sebagai penilaian pada proses evaluasi adalah sebagai berikut : 

a. Analisis Gap 

     Analisis gap atau analis kesenjangan merupakan salah satu langkah 

yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahap evaluasi 

kerja. Proses kerja analisis gap yaitu mengidentifikasi adanya suatu 

perbedaan (dispaity) antara satu hal  dengan hal lainya. Perbedaan itulah 

yang akan digunakan sebagai patokan utama dalam evaluasi kerja (Henry, 

2004). Perhitungan analisis gap pada sistem pakar evaluasi kinerja 

karyawan untuk menentukan kelayakan kompetensi Hard skill yang dimiliki 

karyawan apakah sudah memenuhi kebutuhan kompetensi Hard skill di 

jabatannya atau belum. Apabila memenuhi maka nilai kompetensi karyawan 
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tersebut minimal sama dengan kebutuhan kompetensi jabatannya atau 

melebihinya, jika tidak maka nilai kompetensi karyawan tersebut dibawah 

nilai kebutuhan kompetensi Hard skill jabatannya. Hal itu dilakukan dengan 

cara 1) manager menetapkan standart kriteria kompetensi jabatan yang 

harus dikuasai oleh karyawan, 2) manager menilai kriteria kompetensi 

karyawan dilapangan, 3) manager membandingkan antara standart kriteria 

kompetensi jabatan dengan nilai kriteria kompetensi karyawan dilapangan. 

4) hasil perbandingan berupa nilai positif (+) untuk yang memenuhi 

kompetensi jabatannya atau negatif (-) yang belum memenuhi kompetensi 

jabatannya. Tindakan yang diberikan pada karyawan yang memiliki 

kelebihan pada nilai kompetensi di jabatannya akan dipertahankan 

jabatannya atau jika nilai kompetensinya layak di jabatan lain yang lebih 

tinggi maka karyawan tersebut akan direkomendasikan promosi ke jabatan 

yang lebih layak. Tindakan bagi karyawan yang belum memenuhi 

kompetensi di jabatannya maka karyawan tersebut direkomendasikan akan 

diberikan training pada kompetensi yang belum memenuhi atau di tempatkan 

di jabatan lain yang sesuai dengan kompetensinya 

b. ANP 

     Perhitungan dengan menggunakan ANP pada dasarnya untuk 

menentukan tingkat kepentingan atau bobot prioritas antar kompetensi Hard 

skill yang diperlukan dalam evaluasi kinerja karyawan. Pada sistem pakar ini 

bobot prioritas kriteria kompetensi yang dibutuhkan tidak perlu dihitung 

kembali karena ada penelitian terdahulu (Zamroni, 2013) yang sudah 

menghitungnya dengan metode ANP. Perhitungan  pada sistem pakar kali ini 

menggunakan metode rating scale dengan mengkalikan 18 nilai kriteria 

kompetensi karyawan Hard skill dengan 18 bobot prioritas kriteria 

kompetensi Hard skill karyawan . 18 nilai kriteria kompetensi Hard skill 

karyawan tersebut didapat dari hasil manager menilai karyawan dengan cara 

menjawab 18 pertanyaan tentang kriteria kompetensi Hard skill. Seluruh 

hasil perkalian tersebut akan ditotal sehingga menghasilkan nilai total hasil 

perhitungan rating scale dan keteranganya. Adapun keterangan nilai pada 

sistem pakar kali ini dapat diidentifikasi seberapa besar kemampuan 

karyawan dalam menguasai kompetensinya dalam hal ini dibutuhkan suatu 

skala untuk menentukan nilai karyawan tersebut adalah sangat tinggi, tinggi, 

cukup, rendah dan sangat rendah yang terdapat pada Tabel 4.1.  
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 Tabel 4.1. Skala Nilai yang Digunakan dalam Penilaian 

No. Skala Nilai Kategori Interval Nilai 

1. Sangat 
tinggi 

Kinerja sangat 
tinggi 

4,20 < n < 5,00 

2. Tinggi Kinerja tinggi 3,40 < n < 4,20 

3. Cukup / 
Sedang 

Kinerja sesuai 
standar 

2,60 < n < 3,40 

4. Rendah Kinerja rendah 1,80 < n < 2,60 

5. Sangat 
rendah 

Kinerja tidak efektif       1< n < 1,80 

 

     Sistem pakar ini memiliki tiga komponen utama dalam pengembangan 

aplikasi yaitu database, model base, dan interface. Database yaitu kumpulan 

data yang tersusun secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu atau beberapa 

tabel. Database dalam sistem pakar ini menggunakan database MySql, dimana 

database ini akan menyimpan seluruh data-data hasil input admin maupun user. 

Model Base merupakan kumpulan pengetahuan yang sudah diterjemahkan 

dalam bahasa yang dapat dipahami oleh komputer termasuk di dalamnya tujuan 

dari permasalahan (obyektif), komponen-komponen terkait, batasan-batasan 

yang ada, dan hal-hal terkait lainnya. Dasar penyusunan model base adalah 

tabel keputusan. Interface merupakan media yang menghubungkan antara 

sistem pakar dengan pengguna. Sistem pakar ini terdiri dari 2 interface untuk 

admin (manajer) yang berfungsi menyusun seluruh aturan dari sistem pakar 

menurut tabel keputusan dan melakukan konsultasi. interface untuk pengguna 

(HRD) yang berfungsi untuk pengecekan data karyawan yang telah dievaluasi 

oleh admin (manajer). 

4.6 Pemindahan Kepakaran ( Implementasi ) 

     Tahapan implementasi dimulai dari tranfer keilmuan sistem pakar yang dimiliki 

seorang pakar ke dalam komputer. Alat  pengembang yang digunakan dalam 

sistem pakar evaluasi kinerja karyawan berdaasarkan kompetensi Hard skill 

adalah PHP sebagai bahasa pemrograman (server programming), Apache 

sebagai web server, dan MySQL sebagai server basis datanya. Skema kerja dari 

sistem pakar  evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kompetensi Hard skill dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

Sumber : Waryanto (2006) 
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    Sistem  ini mulai berjalan ketika user mengakses sistem pakar melalui protokol 

HTTP. Permintaan dari user diterima oleh web server, kemudian akan diproses 

dengan server programing yaitu PHP. Data yang diproses oleh web server akan 

disimpan dan diambil dari database MySql yang berisi basis pengetahuan. Data 

dari database akan dikembalikan kepada web server dan akan diterjemahkan 

dalam bentuk HTML kepada user. Hasil pemindahan keilmuan evaluasi kinerja 

karyawan menghasilkan prototipe sistem pakar evaluasi kinerja karyawan. 

Bentuk prototipe memungkinkan sistem untuk dikembangkan lebih lanjut, 

diperbaiki secara visual, maupun disesuaikan dengan permasalahan variabel 

evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kompetensi Hard skill berdasar yang 

mungkin mengalami perubahan. 

     Adapun bagian-bagian dari sistem pakar evaluasi kinerja karyawan 

berdasarkan kompetensi Hard skill yang berupa prototipe ini antara lain halaman 

home, halaman Konsultasi, halaman, halaman help dan halaman contact. 

Masing-masing halaman terdapat informasi umum berupa aplikasi dan 

pengembang sistem pakar. Detail masing-masing bagian dapat dilihat pada 

uraian berikut : 

1. Halaman Home 

Halaman home merupakan halaman awal ketika sistem pakar pertama kali 

diakses. Halaman ini berisi informasi tentang gambaran umum sistem pakar 

evaluasi kinerja karyawan di PT SMART Tbk. Terdapat penjelasan pada 

halaman home ini tentang tata cara penggunaan dan manfaat dari sistem 

pakar ini. Screenshoot halaman Home bisa dilihat pada Gambar 4.4.  

 

Basis Pengetahuan 

Gambar 4.3.  Skema kerja dari sistem pakar evaluasi kinerja karyawan  



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Halaman Konsultasi 

     Halaman Konsultasi merupakan halaman utama yang digunakan untuk 

menilai kriteria kompetensi Hard skill karyawan, terdapat 3 menu pada halaman 

ini diantaranya menu evaluasi kinerja karyawan, menu admin, dan menu user. 

 Menu evaluasi karyawan  

     Menu ini digunakan untuk menilai kriteria kompetensi karyawan, 

kemudian hasil dari penilaian tersebut akan dievaluasi dengan 

memanfaatkan data-data yang digunakan pada metode ANP dan analisis 

gap. Terdapat login pada halaman ini, dimana login ini mempunyai fungsi 

sebagai filter user yang akan menggunakanya. User yang dapat 

menggunakan login atau masuk ke halaman penilaian adalah admin selain 

itu tidak diberikan hak akses, hal ini menghindari adanya 2 atau lebih 

penilaian berbeda pada satu karyawan. Screenshoot  proses evaluasi 

karyawan bisa dilihat pada Gambar 4.5 

.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Screenshoot Halaman Home 

Gambar 4.5. Screenshoot Halaman Proses Evaluasi Karyawan 
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Setelah melakukan proses login maka link berikutnya menuju halaman Input 

data karyawan,  Screenshoot  Input data karyawan  dapat dilihat pada 

Gambar 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selesainya Proses input Data Karyawan ditandai dengan mengklik tombol 

nilai karyawan maka secara otomatis akan menuju halaman pertanyaan 

kriteria kompetensi Hard skill karyawan yang Screenshoot-nya tersaji pada 

Gambar 4.7. pada halaman ini manager dapat menilai kinerja kompetensi 

karyawan dengan cara menjawab pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Screenshoot Halaman Pengisian Data Karyawan 

Gambar 4.7. Screenshoot  Halaman Form Pertanyaan Kinerja Kompetensi Hardskill Karyawan 
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Tahapan selanjutnya setelah manager menjawab 18 pertanyaan kompetensi 

karyawan maka berlanjut ke proses evaluasi dengan menghasilkan halaman 

hasil evaluasi yang Screenshoot nya dapat dilihat pada Gambar 4.8. Pada 

halaman ini data diri dan hasil evaluasi tersaji beserta  recomendasinya.  

 

 

 

 

 Menu Admin 

     Menu Admin digunakan untuk admin mengatur kinerja jalanya sistem 

pakar. Mulai dari mengedit data-data perhitungan anp, gap, pertanyaan, 

jawaban, jabatan serta dapat digunakan untuk melihat hasil rekapan evaluasi 

kinerja karyawan. Screenshoot admin dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat batasan akses pada gambar diatas, hanya user yang mempunyai 

kode admin yang dapat membuka menu ini melalui login terlebih dahulu. 

 Menu HRD 

Menu HRD merupakan halaman khusus pengguna selain admin, maksudnya 

menu HRD aksesnya dibatasi hanya pada melihat data dan nilai karyawan 

tanpa dapat mengedit ataupun mengevaluasinya. Terdapat menu login 

sebagai kunci untuk membuka menu user ini yang Screenshoot nya dapat 

dilihat pada Gambar 4.10. 

Gambar 4.8. Screenshoot  Halaman Hasil Evalausi Karyawan 

Gambar 4.9. Screenshoot  Halaman Admin 
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3. Halaman Help 

     Halaman help ini merupakan halaman berisi bantuan untuk pengguna sistem 

dan penjelasan untuk istilah-istilah yang terdapat pada sistem pakar evaluasi 

kinerja karyawan. Menu pada halaman help diantaranya menu logout untuk 

keluar dari sistem dan menu FAQ untuk menjelaskan bantuan tentang tata cara 

penggunaan sistem pakar dan istilah-istilah sistem pakar evaluasi kinerja 

karyawan. Screenshoot halaman ini dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10. Screenshoot Halaman User   

Gambar 4.11. Screenshoot Halaman Help atau Faq 
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4. Halaman Contact Us 

Halaman Contact us berisi tentang informasi diri pengembang sistem pakar. Hal 

ini diberikan untuk memudahkan konsultasi apabila ditemukan sebuah 

permasalahan seputar sistem ini, serta apabila dibutuhkan pengembangan lebih 

lanjut. Screenshoot halaman contact us dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Pengujian 

     Setelah sistem pakar evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kompetensi 

Hard skill yang berbentuk prototipe selesai dikembangkan, tahapan selanjutnya 

adalah melakukan pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh Rochmat Hidayat 

yang merupakan Laboran Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. 

Pengujian dilakukan meliputi dua tahapan, yaitu uji verifikasi dan uji validasi. 

1. Uji Verifikasi 

     Uji verifikasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian prototipe sistem pakar 

evaluasi kinerja karyawan berdasarkan kompetensi Hard skill dengan aturan 

yang telah dirancang. Langkah-langkah uji verifikasi adalah: 

a. Program diakses melalui browser dan dilihat kondisi tampilan dan error 

display pada saat run time program. 

b. Dicoba untuk berinteraksi dengan sistem dengan cara login sebagai 

admin atau manager dan menginput data karyawan dari sistem. Gambar 

4.13 memberikan salah satu contoh interface yang memungkinkan 

terjadinya interaksi yang dilakukan user dengan sistem. 

 

Gambar 4.12. Screenshoot Halaman Contact Us 
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Berhasil melakukan proses login kemudian sistem memberikan halaman 

input data untuk pegawai yang akan dievaluasi. Pengisian data diri 

karyawan / pegawai sudah terisi, tahap selanjutnya memilih tombol Mulai 

Mengevaluasi yang mana secara otomatis data karyawan tersebut 

tersimpan dalam database dan sistem akan menampilkan halaman 

pertanyaan kriteria kompetensi Hard skill karyawan. Halaman ini admin / 

manager akan menilai kompetensi karyawan terhadap kompetensi Hard 

skill di filling plant. Penilaian dilakukan dengan cara menjawab 18 

pertanyaan tentang kriteria kompetensi karyawan dengan cara memilih 

satu dari 5 jawaban yang telah disediakan menurut tingkatan atau 

levelnya.  Akhir dari proses ini adalah setelah user menjawab 18 

pertanyaan tentang kompetensi Hard skill yang kemudian secara otomatis 

Gambar 4.13. Screenshoot Proses Login dan Input Data Pegawai  
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nilai dari jawaban tersebut tersimpan dan terevaluasi sehingga 

menghasilkan rekomendasi. Screenshoot proses menjawab pertanyaan 

kinerja kompentensi karyawan dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mencatat rekomendasi yang diberikan setelah admin / manager 

menjawab 18 pertanyaan tentang kriteria kompetensi Hard skill. Hasil 

evaluasi karyawan berdasarkan kompetensi Hard skill screenshoot-nya 

dapat dilihat pada Gambar 2.15. 

 

 

 

 

 

 

Hasil evaluasi pada gambar diatas berupa nilai yang merupakan hasil 

perhitungan nilai / bobot prioritas kompetensi, keterangan menjelaskan 

kecukupan kinerja karyawan yang didapat dari skala nilai , sedangkan 

Rec 1 ( rekomendasi pertama), dan Rec 2 (rekomendasi kedua) 

merupakan hasil  dari perhitungan gap. Pada proses ini sistem juga 

Gambar 4.14. Screenshoot  Proses Penilaian Kinerja Kompetensi Karyawan  

Gambar 4.15. Screenshoot  Hasil Evaluasi  Kinerja Kompetensi Karyawan  
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menyediakan keterangan terhadap karyawan yang telah dievaluasi 

berupa kalimat hasil pembacaan tabel diatas, yaitu ”Hasil akhir 

merekomendasikan Ridwan mempunyai nilai 3.174 sehingga dapat 

dikategorikan kinerjannya cukup dan kemampuannya layak di jabatan 

operator admin atau direkomendasikan untuk promosi dengan nilai CNF = 

70”. Nilai certainty faktor (CNF) merupakan nilai yang merepresentasikan 

tingkat kepastian atau keberhasilan terjadinya aksi dalam upaya evaluasi 

kinerja karyawan. Nilai CNF didapat dari hasil wawancara dengan pakar. 

Keseluruan proses evaluasi kinerja karyawan tersebut recordnya dapat 

dilihat di halaman admin atau user pada menu Data Evaluasi Pegawai 

yang dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Meneliti apakah terdapat kesalahan pada program dan apakah program 

sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  

    Dari sampel uji verifikasi yang dilakukan, prototipe sistem pakar dapat 

dikatakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, kesesuaian itu dapat 

dibuktikan dengan pengecekan balik terhadap tabel keputusan. Untuk lebih 

detailnya dapat dilihat pada Lampiran 11. 

     Lampiran 12 memberikan gambaran diagram keputusan yang diambil 

sistem pakar. Kolom jawaban yang terblok adalah keputusan yang diambil 

oleh sistem pakar dari beberapa pertanyaan yang diajukan tentang nilai 

kompetensi karyawan. Proses verifikasi menghasilkan  3 rekomendasi yaitu 

Save RC, Save R1 dan Save R8. Kode – kode rekomendasi mempunyai 

penjelasan yang dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

Gambar 4.16. Screenshoot  Rekapan Data  Evaluasi Kinerja Karyawan  
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      Tabel 4.2. Tabel Rekomendasi Uji Verifikasi 

No Nama Rekomendasi 

3 RC Kinerjanya sesuai standart /cukup 

6 R1 Diberikan promosi 

13 R8 Layak di jabatan operator admin 

Sumber : Data Primer diolah (2013) 

     Rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem pakar pada Gambar 4.13, 

hasilnya dibandingkan dengan Lampiran 12 dan Tabel 4.2. Dari 

perbandingan tersebut, rekomendasi backward dikeluarkan oleh sistem 

pakar hasilnya sama dengan Tabel rekomendasi. Jadi ilustrasi di atas telah 

memberikan keyakinan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan aturan. 

2. Uji Validasi 

Uji validasi dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe yang telah 

dibangun telah memenuhi keterwakilan pengetahuan pakar. Uji validasi ini 

dilakukan dengan cara membandingkan identifikasi nilai kriteria kompetensi 

karyawan dan rekomendasi yang dihailkan oleh aplikasi dengan akuisisi 

pengetahuan yang didapatkan. Untuk rekomendasi yang diberikan sistem pakar, 

dapat dilihat pada Gambar 4.15. Hasil akuisisi pengetahuan dari pakar 

berdasarkan nilai kompetensi karyawan yang telah didapatkan pada Gambar 

4.15 dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan Lampiran 12. 

  

No Jabatan Nilai Kriteria Kompetensi Rec  I Rec  II CNF 

6. Operator 
Serah 
Terima 
Produk 
 

>    Standart Kompetensi 
Jabatan 

 
 
 
 
 
=    Standart Kompetensi 

Jabatan 
<    Standart Kompetensi 

Jabatan 
 

Promosi 
 
 
 
 
 
 
Tetap 
 
Training 

O. Serah Terima Produk 
Operator Admin 
Operator Mesin 
Operator Tranfer Oil 
Formen 
Kepala Shift 
 
O. Serah Terima Produk 
 
Operator Filling 
            
   - 

80 
70 
15 
15 
5 
5 
 
90 
 
80 
 
50 

Sumber : Data Primer diolah (2013) 

     Pada Tabel 4.4 dan Lampiran 12, Identifikasi masalah dan rekomendasi yang 

diberikan oleh sistem pakar, hasilnya sama dengan akuisi pengetahuan dari 

pakar. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh sistem pakar 

sesuai dengan akuisisi pengetahuan. Maka berdasarkan uji validasi, diambil 

kesimpulan bahwa prototipe sistem pakar yang telah dirancang telah mewakili 

pengetahuan pakar. 

Tabel 4.4. Tabel Hasil Akuisisi Pengetahuan Uji Validasi 
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3. Penilaian Desain User Interface. 

     Penilaian Desain User Interface digunakan untuk mengetahui tingkat 

kenyamanan dalam menggunakan sistem pakar  ini, dan sebagai masukan untuk 

pengembangan sistem pakar dari sisi interface. Penilaian ini menggunakan 

media kuisioner seperti pada Lampiran 13. Kuisioner disebarkan ke panelis 

mahasiswa yang terbiasa mengakses website. Pemilihan panelis ini dikarenakan 

mahasiswa yang terbiasa mengakses website akan membandingkan antara 

desain user interface dari website yang biasa diakses, dengan sistem pakar yang 

berbasis web. Hasil perhitungan kuisioner secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 14. 

Rata-rata penilaian fitur yang tersedia adalah 3,9 yang berarti fitur yang 

tersedia sudah memenuhi kebutuhan sistem pakar. Keseuaian dengan 

kebutuhan mendapatkan skor rata-rata 3,9 yang mengindikasikan user interface 

bisa dikatakan sesuai dengan kebutuhan evaluasi kinerja karyawan. Kemudahan 

penggunaan mendapatkan skor rata-rata 4,1 yang berarti user interface mudah 

digunakan oleh user yang pertama kali mencobanya. Kejelasan informasi 

mendapatkan skor rata-rata 3,6 yang berarti informasi yang ditampilkan oleh 

sistem pakar sudah jelas. Keinteraktifan sistem mendapatkan skor rata-rata 3,4 

yang berarti sistem pakar masih perlu ditambahkan beberapa fitur atau 

keterangan bantuan agar sistem dapat lebih interaktif dalam penggunaannya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

     Prototype pakar  untuk mengevaluasi kinerja karyawan berdasarkan 

kompetensi hard skill pada bagian filling plant dengan memanfaatkan teknologi 

komputer telah berhasil dirancang. Sistem pakar evaluasi kinerja karyawan  

dirancang menggunakan metode forward chaining untuk pengembangan 

sistemnya dan menggunakan metode analisis gap dan ANP untuk proses 

evaluasi kinerja karyawanya.  Metode analisis gap berfungsi untuk menentukan 

apakah karyawan tersebut perlu diberikan training atau promosi dan  untuk 

menentukan apakah kompetensi yang dimiliki karyawan sudah sesuai dengan 

kompetensi yang diperlukan di jabatannya. Metode ANP digunakan untuk 

merangking nilai karyawan dengan cara melakukan penilaian secara menyeluruh 

tentang kriteria kompetensi Hard skill di bagian filling plant, yang mana setiap 

kriteria kompetensi mempunyai bobot prioritas kepentingan sendiri-sendiri. 

Sistem pakar dirancang menggunakan 4 kompetensi Hard skill yang ditentukan 

oleh perusahaan untuk dijadikan parameter dalam mengevaluasi kinerja 

karyawan pada bagian filling plant. parameter tersebut diantaranya keselamatan 

dan kesehatan kerja (K3), pengoperasian mesin (OM),  maintenance mesin (MF), 

sistem manajamen mutu (MM). Paremeter kompetensi tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi 18 pertanyaan kriteria kompetensi Hard skill yang digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Hasil pengujian verifikasi dan validasi 

menunjukkan bahwa sistem pakar telah berjalan dengan baik sesuai dengan 

aturan pada perancangan model keputusan dan dapat memenuhi analisis 

persyaratan sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pakar lolos uji 

verifikasi dan validasi. Hal ini menyatakan bahwa sistem pakar  evaluasi kinerja 

karyawan dapat memberikan rekomendasi selayaknya seorang pakar dalam 

memberikan rekomendasi pengambilan keputusan terhadap masalah yang 

dihadapi pada perekrutan karyawan tetap, pelatihan, mutasi dan promosi pada 

operator bagian filling plant  di PT. SMART Tbk. Surabaya. 
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5.2 Saran   

     Seiring waktu basis pengetahuan evaluasi kinerja karyawan sangat mungkin 

untuk berubah, sehingga perlu dilakukan konfigurasi dan pengembangan sistem 

secara berkala untuk menyesuaikan dan mengakomodasi perubahan yang 

terjadi. Pembangunan sistem dengan bahasa PHP memungkinkan 

pengembangan dan integrasi sistem ke dalam jaringan yang lebih besar seperti 

sistem pakar evaluasi kinerja karyawan dapat diakses secara online.  

     Penentuan nilai CNF / CF (certainly factor) pada sistem pakar perlu 

dikembangkan dengan menggunakan rumus CF = CF_premis x CF_rule, yang 

mana nilai CNF pada penelitian ini masih diperoleh dalam bentuk presentase 

keyakinan seorang pakar terhadap hasil rekomendasi sistem pakar.  


