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ABSTRAK 

 
PT. Sigap Prima Astrea merupakan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) yang bergerak 

dibidang keamanan. Pada setiap tahunnya perusahaan ini  melakukan penilaian kinerja karyawan 

yang terdiri dari penilaian uji kompetensi, penilaian atasan dan penilaian costumer. Penilaian uji 

kompetensi dan penilaian atasan dilakukan oleh Area Representative Head (ARH) dan penilaian 

costumer dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan jasa dari PT. Sigap Prima Astrea 

Pekanbaru atau  Site. Permasalahan yang dihadapi dalam proses penilaian saat ini antara lain, 

masih menggunakan form penilaian manual, jarak antara perusahaan yang berjauhan, tidak adanya 

validasi penilaian penilaian sehingga masalah-masalah tersebut dapat membuat proses penilaian 

menjadi lama dan tidak efisien. Pengembangan sistem penilaian kinerja karyawan merupakan 

solusi untuk mengatasi masalah yang ada pada PT. Sigap Prima Astrea Pekanbaru. Dengan 

menambahkan modul penilaian kedalam sistem yang sudah ada pada perusahaan ini yaitu sistem 

Employee Management System (EMS). Pengembangan sistem ini menggunakan metode Rapid 

Application Development (RAD) yang memiliki tiga tahapan yaitu Rencana Kebutuhan (Required 

Planning), Proses Desain (Workshop Design), dan Implementasi (Implementation). Hasil dari 

penelitian ini adalah sistem penilaian kinerja karyawan berbasis web. Hasil uji Black Box yang 

dilakukan terhadap fitur yang terdapat pada sistem penilaian kinerja karyawan, yang dibuat 

berjalan 100%. Hasil uji User Acceptance Test terkait tingkat penerimaan user terhadap sistem 

yang di buat adalah 100%.  Berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengembangan sistem penilaian kinerja karyawan dapat berjalan dengan baik 

dan tingkat penerimaan sistem juga sangat baik, sehingga sistem dapat mempermudah pihak 

perusahaan dalam melakukan proses penilaian. 
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