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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan informasi begitu pesat, sehingga kebutuhan 

akan informasi sangat diperlukan. Teknologi informasi menyebabkan peran 

komputer begitu diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Komputer juga 

dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam memberikan solusi terhadap suatu 

masalah,  tentunya dalam hal ini yaitu penilaian angka kredit dosen . 

Universitas Bina Darma (UBD) adalah salah satu perguruan tinggi di 

Indonesia,  yang di prakarsai oleh Prof. Ir. H. Bochari Rachman, M.Sc., dengan 

visi menjadi salah satu universitas yang unggul dalam pengolahan dan 

pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan 

lingkungan dan budaya akademik yang mendorong kreatifitas dan meningkatkan 

produktifitas, serta menumbuhkan rasa kebanggaan dalam diri seluruh anggota 

civitas akademika dan seluruh karyawan pendukung serta masyarakat. Serta 

dengan misi untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan seperangkat kompetensi yang profesional, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi luhur, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki UBD guna meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memperkaya 

khasanah kebudayaan nasional. 
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UBD sekarang ini memiliki 133 orang dosen dari seluruh Fakultas yang 

dimiliki, dengan posisi jenjang 61 orang jabatan asisten ahli, 26 orang jabatan 

lektor, 4 orang jabatan lektor kepala, 3 orang guru besar,  dan 40 orang dosen 

yang belum ada jenjang (masih dalam proses). Dari data tersebut rata-rata dosen 

berada pada jabatan asisten ahli. Untuk mencapai ke jenjang berikutnya dosen 

harus melakukan pendataan dan merekap hasil kegiatan dosen meliputi 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tri 

darma perguruan tinggi sebagai data penilaian angka kredit dosen. 

Masalah yang biasanya terjadi yaitu pada saat perhitungan nilai angka 

kredit dosen. Hal ini sering terjadi ketika dosen telah melakukan pengumpulan 

data kegiatan dimana tiap unsur kegiatan memiliki nilai atau poin angka kredit 

yang berbeda-beda sehingga tingkat kekeliruan penilaian angka kredit menjadi hal 

yang ditakutkan karena setiap perhitungan yang dilakukan dosen tentunya akan 

berbeda ketika diperiksa di Kopertis nantinya.  

Penelitian ini akan membuat suatu aplikasi web yang dapat memberikan 

kemudahan, khususnya dosen di Universitas Bina Darma dalam melakukan proses 

penilaian yang dapat dilakukan secara online. Dari permasalahan di atas, 

dirasakan perlu untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut pada 

penelitian tugas akhir yang berjudul “ Sistem Penilaian Angka Kredit Jabatan 

Fungsional Dosen” 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut, “Bagaimana merancang serta 
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membuat sistem yang dapat  melakukan perhitungan angka kredit agar tingkat 

kekeliruan  yang dilakukan dosen dapat di perkecil ?”.  

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terperinci sehingga tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penelitian pembuatan sistem ini 

hanya mengarah pada penilaian angka kredit  jabatan fungsional dosen Fakultas 

Ilmu Komputer di Universitas Bina Darma. 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuannya adalah membangun suatu sistem yang dapat membantu 

dalam menentukan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen sehingga 

seorang dosen tersebut sudah memenuhi syarat untuk naik ke jabatan yang 

diinginkan atau belum. 

 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan dalam melakukan pengecekan angka kredit dosen. 

2. Mengurangi tingkat kesalahan yang diakibatkan oleh keterbatasan daya pikir  

    seseorang yang dilihat dari berbagai faktor, seperti kejenuhan dan kelelahan. 

3. Mengurangi proses penilaian yang relatif lama 

4. Penelitian ini diharapkan akan mampu untuk mengembangkan ilmu yang       

   didapat oleh penulis selama belajar di Universitas Bina Darma.      
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1.5   Metodologi Penelitian 

1.5.1 Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

karena penulis rasa bahwa permasalahan yang sedang penulis teliti sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada dosen di Universitas Bina Darma. 

 

1.5.2  Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang penulis lakukan dimulai pada bulan Oktober 2008 

sampai dengan bulan  Januari 2009. 

 

1.5.3  Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi, maka 

metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang akan dilakukan 

sebagai berikut :  

a.   Studi Pustaka 

Merupakan metode pendifinisian yang dilakukan dengan cara mencari bahan 

yang mendukung dalam pendefinisian masalah-masalah melalui buku-buku, 

internet yang erat kaitannya dengan objek permasalahan yang diteliti.  

b.   Metode Wawancara 

Merupakan metode yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab 

kepada pihak terkait yang memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai 

permasalahan yang dijadikan objek dalam penelitian. 

c.   Pengamatan 

     Merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan   
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     dan pencatatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang dibahas. 

 

1.6  Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak ini adalah 

model rekayasa web (web engineering), rekayasa web mengadaptasi rekayasa 

perangkat lunak dalam hal konsep dasar yang menekankan pada aktifitas teknis 

dan manajemen. Metode ini memerlukan pendekatan yang sistematik dan 

sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada setiap  tahapan.  

(http://kmrg.itb.ac.id/web engineering.htm). 

 Web engineering  merupakan disiplin ilmu rekayasa yang terdiri dari 

langkah-langkah sistematis yang bertujuan membangun sistem berbasis web yang 

berkualitas (ist, 2004:06), berkualitas di sini dapat diartikan sebagai requrements, 

sesuai dengan kebutuhan pengguna, bebas dari kesalahan dan lain sebagainya. 

Web engineering  terdiri dari dua macam model yaitu Long Process   Cycle (LPC) 

dan  Short Process Cycle (SPC). Perbedaan antara keduanya yaitu kedua model 

tersebut terletak pada tahap analisis, rekayasa , dan testing. Dalam hal ini penulis 

menggunakan model pengembangan sistem web engineering  dengan metode   

Short Process Cycle (SPC). Pada model ini terdapat aktifitas-aktifitas sebagai 

berikut : 

 

1.6.1 Formulasi 

 Formulasi dan analisis sistem dan aplikasi berbasis web adalah 

serangkaian aktifitas rekayasa web yang dimulai dengan identifikasi tujuan dan 

diakhiri dengan pembangunan analisis model atau spesifikasi requirement sistem. 

http://kmrg.itb.ac.id/web%20engineering.htm
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Formulasi memungkinkan klien dan pembangun untuk menetapkan tujuan-tujuan 

pembangunan web. 

 

1.6.2    Perencanaan (Planning) 

 Tahap ini runusan masalah dan kerangka kerja yang telah dibuat dan 

dituangkan kedalam rencana kerja yang sifatnya dinamis dan terarah. Rencana 

kerja ini meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya yang 

akan digunakan didalam pengembangan sistem, seperti perencanaan tim 

pengembang, waktu kerja, target, biaya, resiko, dan perencanaan sumber daya 

mekanis 

1.6.2 Analisis Rekayasa Web 

Pada  tahap ini hal yang akan dilakukan adalah menentukan persyaratan – 

persyaratan teknik dan mengidentifikasi informasi yang akan ditampilkan pada 

aplikasi berbasis web. Analisis yang digunakan pada rekayasa web dilakukan dari 

empat sisi, yaitu : 

1) Analisis isi informasi, mengidentifikasi isi yang akan  ditampilkan pada 

aplikasi berbasis web ini. Isi informasi dapat berupa teks, grafik, audio, 

maupun video.  

2) Analisis interaksi, analisis yang menunjukkan hubungan antara web dengan 

pengguna. 

 Analisis interaksi dapat diagambarkan melalui sequence diagram, activity 

diagram, serta collaboration diagram. 
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a.  Sequence Diagram 

                   Sequence Diagram Adalah analisis sequence diagram yang 

menunjukkan hubungan antara web dengan pengguna. 

b.  Activity Diagram 

 Diagram aktivity menggambarkan alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin 

terjadi , dan bagaimana mereka mengakhiri. Ada beberapa tahapan alir aktivitas 

yang dilakukan yaitu : 

1.  Diagram aktivitas Admin menggambarkan sebuah keadaan mulai (start 

state) yang menunjukkan aliran kerja admin mulai dari login admin dan 

diteruskan dengan add data berita/saran, replay/edit data berita/saran, delete 

data berita/saran serta memonitoring post  system penilaian agar tidak salah 

guna. keadaan untuk menentukan keputusan yes/no dan keadaan selesai (end 

state) yang menunjukkan akhir dari kegiatan Login admin. 

2.   Diagram aktivitas dosen menggambarkan sebuah keadaan mulai (start 

state) yang menunjukkan aliran kerja dosen mulai dari register, login dosen 

dan diteruskan dengan kegiatan penilaian angka kredit dosen berdasarkan 

unsure yang dinilai. Dengan keadaan untuk menentukan keputusan yes/no dan 

diakhiri oleh keadaan selesai (end state) yang menunjukkan akhir dari kegiatan 

halaman user. 

c. Collaboration Diagram 

Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek 

seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing 



 8 

objek dan bukan pada waktu penyampaian message.Setiap message memiliki 

sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor messages 

dari level yang sama memiliki prefiks yang sama. 

3) Analisis fungsional, analisis tentang proses bagaimana aplikasi berbasis web ini 

akan menampilkan informasi kepada pengguna. Adalah analisis tentang proses 

bagaimana aplikasi berbasis web ini akan menampilkan informasi kepada 

pengguna. Maka penulis berinisiatif untuk membuat forum komunikasi yang 

berbasis web dengan bagaimana agar informasi dan komuniksi yang 

disampaikan dapat diterima seluruh mahasiswa diluar dengan baik dan 

memberikan kesan yang positif dengan navigasi yang tidak menyesatkan. 

4) Analisis konfigurasi, konfigurasi yang digunakan pada aplikasi berbasis web, 

internet, intranet, atau extranet. Selain itu, analisis ini juga meliputi relasi 

database dengan web jika diperlukan. 

1.6.3 Perekayasaan 

Tahap ini hal yang akan di lakukan adalah menggambarkan struktur 

WebApp menentukan navigasi halaman-halaman web. Setelah arsitektur WebApp 

sudah terbentuk dan komponen-komponen seperti halaman, scripts, applet dan 

fungsi lain sudah ada, maka menentukan navigasi yang memungkinkan user 

mengakses isi WebApp dan layanan-layanannya. 

1.6.4 Implementasi dan pengujian 

 Suatu kegiatan untuk mewujudkan desain menjadi suatu web site. 

Teknologi yang digunakan tergantung dengan kebutuhan yang telah dirumuskan 
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pada tahap analisis. Pengujian dilakukan setelah implementasi selesai 

dilaksanakan. Pengujian meliputi beberapa parameter yang akan menentukan 

standar aplikasi berbasis web yang telah dibuat. Tahap pengujian adalah suatu 

proses untuk menguji aplikasi berbasis web yang telah selesai dibuat. Hal ini 

bertujuan untuk menemukan kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Ada 

beberapa pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengujian, yaitu : 

a. Pengujian fungsional dan operasional (fungsional and operational testing) 

Bertujuan untuk menguji masukan dan keluaran dari aplikasi ini.  

Hasil keluaran aplikasi bergantung dari teknologi yang digunakan, baik itu 

bahasa pemrograman maupun bahasa skrip yang digunakan. 

b. Pengujian navigasi (navigation testing) 

Hal ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara desain navigasi dengan 

navigasi yang ada di aplikasi. Navigasi berhubungan dengan link-link 

yang terdapat didalam aplikasi. 

c. Pengujian konfigurasi (configuration testing) 

Pengujian ini dilakukan pada sistem operasi, browser, sistem perangkat 

keras dan perangkat lunak pendukung. Pengujian ini dilakukan untuk 

menentukan batas toleransi kebutuhan aplikasi akan perangkat lunak dan 

perangkat keras pendukungnya. 

       Pengujian keamanan dan performansi (security and performance testing) 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat tingkat keamanan aplikasi dengan cara 

menguji aspek-aspek yang dapat menimbulkan gangguan keamanan aplikasi 

maupun server. Keamanan aplikasi sangat bergantung pada teknologi 
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pengembangan website, konfigurasi server yang digunakan dan kelakuan sistem. 

Pengujian performansi dapat dilakukan bersamaan dengan pengujian keamanan 

aplikasi, karena keamanan aplikasi berbasis web juga tergantung dari performansi 

server dan aplikasi tersebut.  

 

1.6.5  Evaluasi 

Suatu kegiatan akhir dari siklus proses rekayasa web, yang akan menentukan 

apakah web yang telah selesai dibuat tersebut sesuai dengan yang permintaan. 

Apabila aplikasi berbasis web ini belum sesuai dengan permintaan, maka proses 

rekayasa web akan terus dilakukan dan dimulai lagi dari tahap formulasi. 


