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Abstrak
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasikan
kebutuhan terhadap sistem performance management pada PT. Djarum. Dari kebutuhan
tersebut akan dibuat suatu kegiatan analisis dan pengembangan implementasi yang
berupa perencanaan waktu, business blueprint, serta hasil realisasi dan pengujian atas
implementasi sistem performance management dalam sistem SAP mySAP PT. Djarum.
Kemudian akan dibuat suatu rencana penyelesaian implementasi akhir terhadap proyek
yang sedang dikerjakan.
Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
pengumpulan data dan metode implementasi. Metode pengumpulan data meliputi
wawancara, studi kepustakaan, pelatihan, dan eksplorasi atas sistem SAP mySAP.
Sedangkan metode implementasinya adalah metode ASAP yang merupakan metodologi
standar dalam implementasi sistem SAP.
Hasil yang dicapai dari penulisan ini adalah suatu dokumentasi
pengimplementasian sistem performance management dalam sistem SAP mySAP PT.
Djarum yang berupa perencanaan waktu, business blueprint, hasil realisasi dan
pengujian, serta rencana penyelesaian implementasi akhir atas proyek. Selain itu
terdapat functional specification yang merupakan bagian dari tahap business blueprint
yang mencakup rancangan laporan hasil penilaian, pendistribusian bonus, kenaikan gaji
karyawan, dan transaksi, rancangan spesifikasi sistem add-on bonus dan kenaikan gaji,
dan tabel yang dibutuhkan.
Simpulan yang dapat diperoleh adalah kebutuhan akan sistem informasi yang
terintegrasi dalam melaksanakan sistem performance management membuat pihak
manajemen PT. Djarum memutuskan untuk menggunakan sistem SAP mySAP sebagai
solusi. Dalam pengimplementasian sistem tersebut, penggunaan metode ASAP sebagai
pedoman ternyata sangat efektif dan mampu memberikan gambaran yang jelas dalam
berbagai tahap yang sudah dilakukan, yaitu tahap perencanaan, business blueprint, dan
realisasi. Pengujian atas sistem yang telah dikonfigurasi sangat membantu dalam
menemukan kesalahan-kesalahan. Selain itu, diperlukan suatu komitmen agar
perencanaan waktu benar-benar efektif.
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