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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2. 1 Sistem 

Menurut Hanif Al Fatta (2007:03) definisi sistem berkembang sesuai 

dengan konteks dimana pengertian sistem itu digunakan. Berikut ini akan 

diberikan beberapa definisi sistem secara umum:  

1. Kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang sama. 

2. Sekumpulan objek-objek yang saling berelasi dan berinteraksi serta 

hubungan antar objek biasa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang 

untuk mencapai satu tujuan.  

Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu 

kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-variabel yang saling 

terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain 

Berdasarkan definisi diatas dan penjelasan yang dikemukakan, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa sistem adalah sekumpulan objek, ide, komponen-

komponen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama. 

 

2.2  Penilaian 

 Penilaian merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dalam sistem 

pendidikan saat ini.  Berdasarkan  SK Mendiknas RI No. 074/U/2000 Tanggal 4 

Mei 2000 &Menko Wasbangpan No. 38/Kep/MK.WAS/8/1999 tgl 24 Agustus 
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1999 tentang unsur penilaian dosen adapun unsur –unsur yang dinilai terhadap 

penilaian angka kredit dosen meliputi sebagai berikut: 

1. Unsur Utama 

    a.  Pendidikan 

1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan/ ijazah/     

      akta, 

2) Mengikuti  pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/sebutan /ijazah 

/akta  tambahan yang setingkat atau lebih tinggi di luar bidang ilmunya, 

3)  Mengikuti  pendidikan dan pelatihan fungsional  Dosen dan memperoleh 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL). 

   b. Tridharma perguruan tinggi  

    1)  Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran 

         a) Melaksanakan perkuliahan/ tutorial dan membimbing / menguji serta  

            menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan,  

 bengkel / studio / kebun percobaan / teknologi pengajaran dan praktek  

lapangan, 

b) Membimbing seminar mahasiswa, 

c) Membimbing kuliah kerja nyata / KKN, Praktek Kerja Nyata/PKN, 

Praktek Kerja Lapangan /PKL, 

d) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan laporan akhir 

studi / skripsi / thesis / disertasi, 

e) Bertugas sebagai penguji pada Ujian tugas akhir, 

f) Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan, 
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g) Mengembangkan program kuliah, 

h) Mengembangkan bahan pengajaran, 

i) Menyampaikan orasi ilmiah, 

j) Menduduki jabatan pimpinan  perguruan tinggi, 

k) Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsional, 

l) Melaksanakan kegiatan datasering dan  pencakokan dosen. 

    2) Melaksanakan Penelitian 

       a) Menghasilkan karya ilmiah, 

       b) Menerjemahkan / menyadur buku ilmiah, 

       c) Mengedit / menyunting karya ilmiah, 

       d) Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, 

       e) Membuat rancangan dan karya teknologi,   rancangan dan karya seni  

          monumental / seni pertunjukan / karya sastra. 

    3. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat 

       a) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/ pejabat negara  

          yang  harus dibebastugaskan dari jabatan organiknya, 

       b) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat  

          dimanfaatkan oleh masyarakat, 

       c) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran / ceramah pada masyarakat, 

       d) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang   

          pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, 

      e) Membuat /menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak  

          dipublikasikan. 
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2. Unsur Penunjang 

     a. Penunjang Tugas Pokok Dosen 

      1) Menjadi anggota dalam suatu penitia/Badan pada Perguruan Tinggi, 

      2) Menjadi anggota panitita / badan pada lembaga pemerintah, 

      3) Menjadi anggota profesi, 

      4) Mewakili Perguruan Tinggi / Lembaga pemerintah duduk dalam panitia       

antar lembaga, 

      5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional, 

      6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, 

      7) Mendapat tanda jasa/ penghargaan, 

      8) Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan   

          secara Nasional, 

      9) Mempunyai prestasi dibidang olah raga/Humaniora. 

 

2.3  Angka Kredit 

 Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau 

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan 

penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen dan yang 

dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier dalam 

jabatan fungsional/kepangkatan dosen. Berdasarka Surat Keputusan Mendiknas 

RI No. 074/U/2000 Tanggal 4 Mei 2000 &Menko Wasbangpan No. 

38/Kep/MK.WAS/8/1999 tgl 24 Agustus 1999 tentang unsur penilaian dosen dan 
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jumlah angka kredit komulatif yang harus dipenuhi untuk pangangkatan dan 

kenaikan pangkat/jabatan bagi dosen. 

Tabel 2.1 Jumlah angka kredit komulatif yang harus dipenuhi 

Unsur Kegiatan Nama Jabatan Golongan Dan Jumlah Angka Kredit Keterangan 

Asisten 

Ahli 

Lektor Lektor Kepala Guru besar 

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e 

Unsur utama 

1. Memperoleh  

    Pendidikan 

2. Melaksanakan  

  Tri darma 

  Pendidikan 

80 120 160 240 320 440 560 680 850 Sekurang- 

kurangnya 

80% yang 

terbagi 

Unsur 

Penunjang 

1. Tri darma 

   perguruan 

   tinggi 

20 30 40 60 80 110 140 270 200 Sebanyak- 

banyaknya 

20% 

Jumlah 100 150 200 300 400 550 700 850 1050  

 Tabel diatas menjelaskan tentang nilai-nilai yang harus dicapai untuk 

mendapatkan jabatan yang diinginkan, dilihat dari unsur-unsur yang terkait dan 

jumlah angka kredit yang sudah ditentukan.  

 

2.4  Jabatan Fungsional Dosen 

Jabatan fungsional Dosen terdiri atas dosen pada program pendidikan 

akademik dan dosen pada program pendidikan profesional.  
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Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di 

perguruan tinggi. Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak 

mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk 

melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, 

diperlukan dosen yang profesional. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 181 Tahun 1999 tertanggal 13 Oktober 1999 tentang 

jabatan fungksional dosen yaitu: 

1. Jenjang jabatan dosen sebagaimana dimaksud dalam dalam hal ini : 

   a. Dosen pada program pendidikan akademik terdiri atas : 

          1. Asisten Ahli; 

          2. Lektor; 

          3. Lektor Kepala; 

          4. Guru Besar. 

   b. Dosen pada program pendidikan profesional terdiri atas : 

          1. Asisten Ahli; 

          2. Lektor; 

          3. Lektor Kepala. 

2. Jenjang pangkat dan golongan ruang dosen pada program pendidkan akademik: 
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      a. Asisten Ahli terdiri atas : 

          1. Penata Muda golongan ruang III/a; 

          2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b. 

      b. Lektor terdiri atas : 

          1. Penata golongan ruang III/c; 

          2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d. 

      c. Lektor Kepala terdiri atas : 

          1. Pembina golongan ruang IV/a; 

          2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; 

          3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. 

      d. Guru besar terdiri atas : 

          1. Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d; 

          2. Pembina Utama golongan ruang IV/e. 

3. Jenjang pangkat dan golongan ruang dosen pada program pendidikan 

profesional:  

       a. Asisten Ahli terdiri atas : 

           1. Penata Muda golongan ruang III/a 

           2. Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b 

        b. Lektor terdiri atas : 

            1. Penata golongan ruang III/c; 

            2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d; 

        c. Lektor kepala terdiri atas : 
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            1. Pembina golongan ruang IV/a; 

            2. Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; 

            3. Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c. 

 

2.5 PHP 

Menurut Kasiman Peranginangin (2006:02-03) PHP singkatan dari PHP 

Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script  server-side dalam 

pengembangan Web yang disisipkan pada dokumen HTML.PHP merupakan 

software Open-Source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis serta dapat 

di-download secara bebas dari situs resminya di www.php.net. 

PHP ditulis dengan menggunakan bahasa C. 

 PHP diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. 

Awalnya PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa 

saja pengunjung pada homepage-nya. Rasmus Lerdorf adalah salah seorang 

pendukung open source. Oleh karena itu, ia mengeluarkan personal home page 

tools 1.0 secara gratis, kemudian menambah kemampuan PHP 1.0 dan 

meluncurkan PHP 2.0. 

 PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script 

sejenis. PHP difocuskan pada pembuatan script server-side, yang bias melakukan 

apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti mengumpulkan data dari form, 

menghasilkan isi halaman web dinamis, dan kemampuan mengirim serta 

menerima cookies, bahkan lebih dari pada kemampuan CGI. 

http://www.php.net/
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 Dapat disimpulkan bahwa PHP sebuah bahasa scripting yang 

ditempelkan dengan HTML (HyperText Markup Language) dan ditempatkan 

dalam server lalu diperoses di server,  yang mampu mendukung fasilitas database 

dan bisa berjalan di berbagai sistem operasi. 

 

2.5.1 Apache 

Menurut Kukuh Setyo Prakoso (2005:31-32) Apache merupakan turuan 

dari web server yang dikeluarkan oleh NCSA (http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu), yang 

bernama NCSA HTTPd. Apache merupakan pengganti ApaCHy dari NCSA 

HTTPd. Apache merupakan tulang punggung World Wide Web (WWW). Web 

server akan menunggu permintaan dari browser seperti IE, Mozila, Iynx, dan 

sebagainya. Apache banyak digunakan oleh portal-portal besar. 

Apache adalah sebuah perangkat lunak webserver yang berjalan sebagai 

server. Sehingga kita mengakses melalui jaringan intranet maupun internet. 

Apache adalah web server yang paling populer. Karena selain berlisensi GPL 

(General Public License) atau free software, juga mudah dikonfigurasi.       

(Tohadi : 2008).     

Jadi dapat disimpulkan Apache adalah perangkat lunak yang merupakan 

paket yang ada pada aplikasi pemrograman web. 

2.5.2    MySQL  

Menurut Ahmad Luthfie (2005 : 25) MySQL adalah salah satu perangkat 

lunak Sistem, Manajemen Database atau Database management System (DBMS) 

http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/
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yang sangat terkenal dan popular saat ini. Bila kita berbicara tentang MySQL, 

maka jenis database akan identik dengan pemrograman berbasis web sebab 

sebagian besar programmer web memadukan PHP dengan MySQL sebagai 

platform databasenya. 

Pada awalnya, database MySQL adalah sebuah system shareware, yaitu 

suatu perangkat lunak yang dapat didistribusikan bebas untuk keperluan pengguna  

secara pribadi. Kemudian, bila perangkat lunak akan digunakan secara komersial, 

maka pemakai harus mempunyai lisensi pembuatnya. 

Menurut Bunafit Nugroho (2007:91) MySQL (My Strucured Query 

Language) atau yang biasa dibaca mai-se-kuel adalah sebuah program pembuat 

dan pegolah database atau yang sering disebut dengan DBMS (Database 

Management System), sifat dari DBMS ini adalah Open Source. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa MySQL merupakan sebuah 

database yang berfungsi sebagai penyimpanan dan manajemen data. Dan MySQL 

ini bisa berjalan di banyak sistem operasi salah satunya yaitu sistem operasi 

windows dan bersifat Open Source. 

 

2.5.3  Hypertext Markup Language (HTML) 

Menurut Betha Sidik,Ir dan Husni I. Pohan,Ir.,M.Eng (2007:09) 

HTML kependekan dari Hyper Text Markup Language. Dokumen HTML adalah 

file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarangan. Dokumen ini 

dikenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan dokumen yang disajikan 
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dalam browser web surfer. Dokumen ini umumnya berisi informasi atau interface 

aplikasi di dalam internet. 

Dapat disimpulkan bahwa HTML adalah bahasa  standar  untuk 

membuat halaman-halaman web yang diletakkan dalam World Wide Web 

menggunakan Hypertext pada Internet. 

 

2.5.4  Macromedia Dreamweaver  

Menurut Bunafit Nugroho (2007:01-02)  Dreamweaver MX(MX 6, MX 7, 

MX 2004 dan MX 8) adalah suatu bentuk progam editor web yang dibuat oleh 

Macromedia dengan alamat web site www.macromedia.com. Dengan 

menggunakan program ini, seorang programmer web dapat dengan mudah 

membuat dan mendesain webnya, karena bersifat WYSIWYG (What You See Is 

What You Get). 

Dreamweaver MX dan 8 selain sebagai editor yang komplit juga dapat 

digunakan untuk membuat animasi sederhana yang berbentuk layer dengan 

bantuan JavaScript yang didukungnya. Dengan adanya program ini kita tidak akan 

susah untuk mengetik skrip-skrip format HTML, PHP, JSP, ASP, JavaScript,CSS 

maupun bentuk program yang lainya. 

Menurut Rachmad Saleh (2007:01) Macromedia Dreamweaver merupakan 

software web desain yang berguna untuk mendesain atau meracang web dan 

layout halaman web. Dreamweaver menawarkan dalam hal editing atau 

http://www.macromedia.com/
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merancang suatu web dengan dua cara, yaitu dengan mendesain dan 

memprogram.  

Dapat disimpulkan bahwa Macromedia Dreamweaver adalah suatu 

software yang sangat mudah digunakan untuk merancang suatu web baik dengan 

memprogram atau dengan mendesain dengan fasilitas yang komplit.  

2.5.5 Unified Modelling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) merupakan sistem arsitektur yang 

bekerja dalam OOAD (Object-Oriented Analysis/Design) dengan satu bahasa 

yang konsisten untuk menentukan, visualisasi, mengkontruksi, dan 

mendokumentasikan artifact (sepotong informasi yang digunakan atau dihasilkan 

dalam suatu proses rekayasa software, dapat berupa model, deskripsi, atau 

software) yang terdapat dalam sistem software. UML merupakan bahasa 

pemodelan yang paling sukses dari tiga metode OO yang telah ada sebelumnya, 

yaitu Booch, OMT (Object Modeling Technique), dan OOSE (Object-Oriented 

Software Engineering). 

UML merupakan kesatuan dari dari ketiga pemodelan tersebut dan 

ditambah kemampuan lebih karena mengandung metode tambahan untuk 

mengatasi masalah pemodelan yang tidak dapat ditangani ketiga metode tersebut. 

UML dikeluarkan oleh OMG (Object Management Group, Inc) yaitu organisasi 

internasional yang dibentuk pada 1989, terdiri dari perusahaan sistem informasi, 

software developer, dan para user sistem komputer. 
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Dengan adanya UML, diharapkan dapat mengurangi kekacauan dalam 

bahasa pemodelan yang selama ini terjadi dalam lingkungan industri. UML 

diharapkan juga dapat menjawab masalah penotasian dan mekanisme tukar 

menukar model yang terjadi selama ini. (Maria Irmina P (Ide/Pengusul):2007) 

Tujuan UML diantaranya adalah : 

1) Memberikan model yang siap pakai, bahasa pemodelan visual yang 

ekspresif untuk mengembangkan dan saling menukar model dengan 

mudah dan dimengerti secara umum. 

2) Memberikan bahasa pemodelan yang bebas dari berbagai bahasa 

pemrograman dan proses rekayasa. 

3) Menyatukan praktek-praktek terbaik yang terdapat dalam pemodelan. 

 

2.5.5.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari 

sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan 

“bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor 

dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke 

sistem, meng-create sebuah daftar belanja dan sebagainya. Seorang / sebuak aktor 

adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk 

melakukan pekerjaan – pekerjaan tertentu. 
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2.5.5.2. Class Diagram 

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansi akan menghasilakan 

sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi 

objek. Class menggambarkan keadaan (atribut/property) suatu sistem, sekaligus 

menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut (metode/fungsi). 

 

2.5.5.3. Statechart Diagram 

Statechart Diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan  

(dari satu state ke statelainnya) suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli 

yang diterima. Pada umumnya statechart diagram menggambarkan class tertentu 

(satu class dapat memiliki lebih dari satu statechart diagram). 

 

2.5.5.4. Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing – masing alir berawal, decicion yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity Diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. 

 

2.5.5.5. Sequence Diagram 

Sequence Diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang 

digambarkan terhadap waktu. Sequence Diagram terdiri atas dimensi vertikal 

(waktu) dan dimensi horizontal (objek – objek yang terkait). 
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2.5.5.6.Collaboration Diagram 

Collaboration Diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti 

sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing – masing objek 

dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence 

number, dimana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari 

level yang sama memiliki prefiks yang sama. 

 

2.5.5.7. Component Diagram 

` Component Diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar 

komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan (dependency) satu sama lainya. 

 

2.5.5.8. Deployment Diagram 

Deploymen / physical Diagram menggambarkan detail bagaimana 

komponen di-deploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak 

(pada mesin, server atau piranti keras apa), bagaimana kemampuan jaringan pada 

lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal – hal lain yang bersifat fisikal. 

Diagram-diagram ini ditambah dengan kemampuan dokumentasi 

perupakan artifacts utama UML. Data-flow diagram dan tipe diagram lain yang 

tidak terdapat dalam UML tidak termasuk dalam paradigma  object-oriented. 

Activity diagram dan collaboration diagram yang terdapat dalam UML 

menggantikan  data-flow diagram. Activity diagram juga sangat bermanfaat untuk 

membuat workflow. 

Ada beberapa simbol yang digunakan dalam use case antara lain : 
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Tabel 2.2 Simbol-Simbol Use Case 

No Simbol Keterangan 

 

1 

 

a. Aktor 

Merupakan kesatuan eksternal yang 

berinteraksi dengan sistem. 

 

2 

 

b. Use Case 

Rangkaian / uraian sekelompok yang saling 

terkait dan membentuk sistem. 

 

3 

 

c. Node / Sistem 

Elemen – elemen yang ada pada saat 

dijalankan sebuah sistem. 

 

4 

 

d. Generelation 

Menggambarkan hubungan khusus atau 

interaksi dalam objek. 

 


