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ABSTRAK 

 

 

      Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang belum efisien dalam 
Manajemen pemberkasan Beban Kinerja Dosen (BKD) dan perhitungan 
Penetapan Angka Kredit (PAK) karena dalam sistem yang lama di UIN Raden 
Fatah Palembang Beban Kerja Dosen (BKD) masih menggunakan aplikasi 
microsoft acces yang mana dari aplikasi tersebut hanya digunakan untuk laporan 
BKD tetapi untuk lampiran berkas masih dilakukan secara manual setiap dosen 
harus menyerahkan berkas kepada fakultas masigng-masing yang mana setiap 
berkas disimpan didalam bentuk kertas sehingga membutukan tempat 
penyimpanan yang lebih banyak setiap semester. 
      Perhitungangan Penetepan Angka Kredit (PAK) masih dilakukan secara per 
individu dosen yang melakukan perhitungan secara manual tidak adanya aplikasi 
yang mendukung yang mana bisa menyebabkan kesalahan perhitungan. Maka dari 
itu dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Dosen, dosen tidak perlu lagi 
menggunakan sebuah kertas karena tersedia layanan untuk mengisi data dosen 
secara online untuk mempermudah dosen dan LPM dalam perhitungan Penetepan 
Angka Kredit dan manajemen pemberkasan Beban Kerja Dosen (BKD). Metode 
pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode FAST (framework for all 
aplication system thinking)dengan menggunakan aplikasi pemrograman PHP. 
 
Kata kunci : Metode FAST, PHP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Kehadiran teknologi informasi dalam mendukung kegiatan sehari-hari semakin 

terasa manfaatnya. Penggunaan web sebagai media untuk membaca berita, 

mencari pekerjaan, berbelanja online dan merencanakan perjalanan, merupakan 

beberapa aktivitas yang umumnya banyak dilakukan oleh masyarakat. Bagi 

pelanggan bisnis, layanan Corporate Customer Care, Internet Banking, Reservasi 

Hotel online, pengelolaan bisnis proses internal perusahaan sampai ke aplikasi e-

kinerja, merupakan beberapa contoh aplikasi yang memanfaatkan media web. 

      Teknologi informasi dan komunikasi atau ICT (Information and 

Communication Technology) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan global. Oleh karena itu, setiap institusi, berlomba untuk 

mengintegrasikan ICT guna membangun dan memberdayakan sumber daya 

manusia berbasis pengetahuan agar dapat bersaing dalam eraglobal. Kebutuhan 

akan Teknologi Informasi (TI) sangat berhubungan dengan peran perpustakaan 

sebagai kekuatan dalam pelestarian dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan 

yang berkembang seiring dengan kegiatan  menulis, mencetak, mendidik serta 

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi. Dewasa ini, pustakawan 

menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat sehubungan dengan adanya 

suatu evolusi dari perpustakaan klasik menuju perpustakaan yang berfungsi 
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sebagai perpustakaan digital, dimana aplikasi ICT lebih menonjol tidak hanya 

mengelola perpustakaan klasik tapi juga kreasi baru, penyebaran dan akses 

sumber informasi dalam bentuk digital melalui jaringan komputer. (Herny 

Februariyanti dan Eri Zuliarso, 2012:124) 

      Sistem yang berbasis informasi pada dasarnya adalah salah satu bentuk 

implementasi dari kebutuhan terhadap suatu informasi yang mengharuskan sistem 

menangani kebutuhan informasi tersebut secara cepat, akurat, dinamis, kapan saja 

dan dimana saja tanda terhalang batas waktu dan tempat. Salah satu cara untuk 

mensosialisasikan dan mengaplikasikan kebutuhan tersebut adalah dengan 

menggunakan sistem informasi berbasis website, artinya sistem informasi tersebut 

hanya dapat menangani suatu kebutuhan informasi secara global atau tanpa ada 

terbatas jarak dan ruang.  

      Lembaga Pusat Penjaminan Mutu (LPPM) adalah  Lembaga yang dikenal 

dengan berbagai kesibukan yang tiada henti. Diantara tugas yang dimiliki oleh 

LPPM yaitu Beban Kinerja terhadap dosen,  LPPM membutuhkan  beberapa file 

yang dikumpulkan, diantara file yang dibutuhkan adalah laporan beban kinerja 

dosen UIN Raden Fatah Palembang berguna untuk  memudahkan komunikasi 

LPPM. 

      Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan 

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

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, 

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

akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta 
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mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk 

melaksanakan fungsi, peran dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, 

diperlukan dosen yang profesional. (Dirjen Dikti, 2010) 

      Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan yaitu tidak efisien dalam 

Manajemen pemberkasan Beban Kinerja Dosen (BKD) dan perhitungan 

Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk lampiran berkas masih dilakukan secara 

manual setiap dosen harus menyerahkan berkas kepada fakultas masing-masing 

yang mana setiap berkas disimpan didalam bentuk kertas sehingga membutukan 

tempat penyimpanan yang lebih banyak setiap semester, akan tetapi tempat 

penyimpanan memiliki kapasitas terbatas sehingga membutukan tempat yang 

besar setiap semesternya. 

      Perhitungangan Penetepan Angka Kredit (PAK) masih dilakukan secara per 

individu dosen yang melakukan perhitungan secara manual tidak adanya aplikasi 

yang mendukung yang mana bisa menyebabkan kesalahan perhitungan. Maka dari 

itu dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Dosen, dosen tidak perlu lagi 

menggunakan sebuah kertas karena tersedia layanan untuk mengisi data dosen 

secara online untuk mempermudah dosen dan LPM dalam perhitungan Penetepan 

Angka Kredit dan manajemen pemberkasan Beban Kerja Dosen (BKD). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul “APLIKASI 

CALCULATOR PENETAPAN ANGKA KREDIT (Dalam Pendukung Sistem 

Informasi Manajemen Dosen (SIMDS)) BERBASIS WEBPADA UIN 

RADEN FATAH PALEMBANG ( Studi Kasus : Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi )”. 
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1.2   Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis 

merumuskanmasalah sebagai dasar .  

1. Bagaimana membuat sebuah sistem perhitungan otomatis Penetepan Angka 

Kredit (PAK) berbasis web pada UIN Raden Fatah Palembang.  

2. Bagaimana melakukan penataan berkas Beban Kinerja Dosen secara online 

berdasarkan fakultas dan jurusan setiap dosen pada UIN Raden Fatah 

Palembang. 

1.3   Batasan Masalah 

      Dari permasalahan diatas agar pembahasan yang dilakukan tidak  

menyimpang dari permasalahan dalam pembuat skripsi ini, maka penulis 

membatasi permasalahan meliputi:  

1. Sistem ini membahas hanya pada perhitungan Penetapan Angka Kredit , 

penataan berkas dosen secara onlinedan Beban Kinerja Dosen. 

2. Sistem ini hanya membahas pada perhitungan Penetapan Angka Kredit dan 

Pemberkasan Beban Kinerja Dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. 

1.4   Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

      Tujuan penilitian pada skripsi ini adalah membuat sistem informasi 

manajemen dosen (simds) berbasis web pada universitas islam negeri palembang 

studi kasus fakultas dakwah dan komunikasi. 
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

      Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan 

diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Instansi 

a. Mempermudah perhitungan Penetapan Angka Kredit (PAK) dosen di Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. 

b. Mengatasi kesalahan dalam perhitungan Penetapan Angka Kredit (PAK) 

dosen secara manual. 

c. Mengatasi penggunaan tempat berkas dengan menggantikannya secara online. 

2. Bagi Pembaca 

      Tugas Akhir ini berguna sebagai informasi, khususnya bagi pembaca yang 

mempunyai minat yang sama dalam pengembangan sistem. 

3. Bagi Penulis 

a. Untuk Memenuhi Kelulusan Strata satu (S1). 

b. Untuk memperluas kemampuan dalam bidang pembuatan program layanan 

informasi. 

c. Untuk memperluas pengetahuan tentang konsep aplikasi. 

d. Menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah. 

e. Mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem informasi 

berbasis online. 

f. Membandingkan teori-teori yang ada dengan masalah yang sebenarnya. 
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1.5    Metodologi Penelitian 

     Metodologi penelitian terdiri dari kata metodologi yang berarti ilmu tentang 

jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sejalan dengan makna penelitian diatas, penelitian juga 

dapat diartikan sebagai usaha/kegiatan yang mempersyaratan keseksamaan atau 

kecermatan dalam memahami kenyataan sejauh mungkin sebagaimana sasaran itu 

adanya. (Narbuko dan Achmadi, 2009:3) 

1.5.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

      Studi Kasus dilakukan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang. 

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi 

      Dilakukan dengan pengamatan langsung pada Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan LPM. Dengan 

observasi maka dapat memperoleh data yang dapat digunakan untuk memudahkan 

dalam merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 

b. Wawancara 

      Melakukan wawancara  dengan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan 

LPM UIN Raden Fatah Palembang untuk memperoleh data yang diperlukan 

sesuai masalah. 
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c. Studi pustaka 

      Untuk pertanggung jawabkan analisis dalam pembahasan masalah. Bahan-

bahan referensi tersebut bisa berupa buku yang diperoleh dari perpustakaan 

maupun berupa informasi yang diperoleh dari internet. 

1.6    Sistematika Penulisan 

      Pembuatan skripsi ini penulis akan membagi menjadi  lima bab, dimana satu 

dan yang lainnya saling berhubungan, maka penting sekali adanya sistematika 

penulisan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, metodologi penelitian, tujuan dan manfaat, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

Berisi teori-teori keilmuan yang mendasari masalah yang diteliti, 

yang terdiri dari teori-teori dasar / umum dan teori-teori khusus. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini menjelaskan struktur organisasi, jabaran tugas dan 

wewenang, analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil 

solusi, dan analisis kebutuhan sistem usulan, Pada bab ini 

menguraikan beberapa simpulan dari pembahasan masalah pada 

bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang bisa bermanfaat 

bagi penyusun. 

BAB IV  PENGUJIAN DAN IMPLEMENTASI  
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   Pada Bab ini menjelaskan tentang pengujian sistem dan 

implementasi sistem. 

BAB V  KESIMPULAN 

Pada bab ini menguraikan beberapa kesimpulan dari pembahasan 

masalah pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang 

bisa bermanfaat bagi penyusun. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

  

2.1    Teori yang Berhubungan dengan Sistem Secara Umum 

2.1.1  Sistem 

Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab 

memproses masukan (Input) sehingga menghasilkan (output).(Kusrini, 2007:11) 

2.1.2  Karakteristik Sistem 

Suatu system mempunyai karakteristik atau sifat – sifat tertentu yaitu 

(Jogiyanto, 2005:4-6): 

a. Komponen Sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang sering disebut dengan 

subsistem yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama 

membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen 

sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap 

subsistem mempunyai bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai 

sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan fungsi tertentu dan mempengaruhi 

proses sistem secara keseluruhan. 

b. Batasan Sistem (Boundary) 

Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan 

sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar. Batas sistem ini 
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memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu 

sistem menunjukan ruang lingkup (scope) sistem into sendiri. 

c. Lingkungan Luar Sistem (Environments) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari sistem yang 

mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dari sistem dapat bersifat 

menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. 

d. Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung merupakan media yang menghubungkan antara subsistem dengan 

subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber 

daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. 

e. Masukan Sistem (Input)  

Masukan yaitu energi yang dimasukan kedalam sistem, dimana dapat berupa 

masukan perawatan (maintenance Input) dan masukan sinyal (signal Input). 

Masukan perawatan adalah energi yang di-Input-kan supaya sistem dapat 

beroperasi, sedang masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk 

didapatkan keluaran. 

f. Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran yaitu hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembungan. Sedangkan informasi adalah keluaran yang 

dibutuhkan. 

g. Pengolahan Sistem (Process) 

Suatu sistem dapat mempunyai bagian pengolahan atau sistem sendiri sebagai 

pengolahnya. Pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran. 
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h. Sasaran Sistem (Objective) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). Kalau 

suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada 

gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang 

dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem 

dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 

2.1.3  Informasi 

      Informasi adalah data yang telah diklafikasikan atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem 

pengolahan informasi akan mengolah data menjadi menjadi informasi atau 

mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya. 

Nilai informasi berhubungan dengan keputusan, bila tidak ada pilihan atau 

keputusan maka informasi tidak diperlukan. Keputusan dapat berkisardari 

keputusan berulang sederhana sampai keputusan strategis jangka panjang. Nilai 

informasi dilukiskan paling berarti dalam konteks pengambilan keputusan.  

(Sutabri, 2003:18) 

2.1.4  Sistem Informasi 

      Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar. (Kusrini, 2007:11) 
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2.1.5  Manajemen 

      Manajemen dapat diartikan sebagai proses memanfaatkan berbagai sumber 

daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen juga dapat 

dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu organisasi agar orang-

orang menjalankan pekerjaan. Umumnya, sumber daya yang tersedia dalam 

manajemen meliputi manusia, material, dan modal. Konsep sumber daya 

manajemen tersebut akan menjadi bertambah ketika pembahasan difokuskan pada 

Sistem Informasi Manajemen. Dalam SIM, sumber daya manajemen meliputi tiga 

sumber daya tersebut ditambah dengan sumber daya berupa informasi. ( Thomas, 

2006) 

2.1.6  Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi manajemen (SIM) adalah sebuah sistem informasi pada level 

manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian dan 

pengambilam keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan 

tertentu (Al Fatta, 2007:12) 

2.1.7  Basis Data 

Basis Data terdiri dari 2 kata, yaitu Basis dan Data. Basis kurang lebih dapat 

diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/berkumpul. Sedangkan 

Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti 

manusia (pegawai, siswa, pembeli, pelanggan), barang, hewan, peristiwa, konsep, 

keadaan dan sebagainya, yang mewujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, 

teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. (Fathansyah, 2012:2) 
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Sebagai salah satu istilah, basis data (database) sendiri dapat didefinisikan dalam 

sejumlah sudut pandang seperti: 

a. Himpunan kelompok data (arsip) yang saling berhubungan yang diorganisasi 

sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan 

mudah. 

b. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama 

sedemikian rupa dan tanpa pengulangan (redundansi) yang tidak perlu, untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan. 

c. Kumpulan file/tabel/arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam 

media penyimpanan elektronis.  

      Berdasarkan definisi basis data menurut para ahli maka penulis menyimpulkan 

definisi basis data adalah kumpulan data-data yang berada pada sebuah media 

penyimpanan data yang saling terhubung dan berguna bagi pemakai ataupun 

organisasi. 

2.2    Teori yang Berhubungan dengan Topik yang Diangkat 

2.2.1 Ayat Al-Qur’an Berkaitan dengan Manajemen 

      Di dalam Al-Qur’an juga terdapat penjelasan mengenai manajemen, yaitu 

pada QS. Ash-Shaff : 4, sebagai berikut: 
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Artinya:Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam 

barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun 

kokoh. 

Jadi manajemen adalah suatu seni yang dalam pelaksanaannya terkandung 

beberapa proses, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan agar memudahkan kita dalam menggapai tujuan bersama. 

2.2.2 Pengertian Dosen 

      Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan 

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

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, 

meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang 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. (Dirjen Dikti, 2010) 

Dalam bahasa indonesia dosen adalah pengajar pada perguruan tinggi. Dosen 

adalah salah satu komponen Manusiawi dalam proses belajar, yang ikut berperan 

dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. Dengan keilmuan yang dimilikinya dia dapat menjadikan anak 

didik menjadi orang yang cerdas. Dari definisi tersebut bias diambil kesimpulan 

bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 
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teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

2.3   Teori yang Berhubungan dengan Teknik Analisa yang Digunakan 

2.3.1 UML (Unified Modeling Language) 

Sukamto dan Shalahuddin (2013:137) pada perkembangan teknik 

pemrograman berorentasi objek, muncul sebuah standarisasi bahasa pemodelan 

untuk pembangunan perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik 

pemrograman berorentasi objek, yaitu UML (Unified Modeling Language). UML 

muncul karena adanya kebutuhan pemodelan visual untuk menspesifikasikan, 

menggambarkan, membangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat lunak. 

UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai 

sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Berikut 

adalah diagram UML (Unified Modeling Language) yang digunakan dalam 

pemodelan sistem diantaranya adalah: 

a. Use Case Diagram 

      Sukamto dan Shalahuddin (2013:155). Use case  atau diagram use case 

merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang dibuat. 

Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan 

sistem informasi yang akan dibuat. Secara kasar, Use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang 

berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Syarat penamaan pada use case adalah 

nama didefinisikan sesimpel mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama 

pada use case yaitu aktor dan use case. Aktor adalah orang, proses, atau sistem 
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lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol aktor adalah gambar 

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Sedangkan use case adalah 

fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan 

antar unit atau aktor. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram use 

case.  
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Tabel 2.1 Simbol Use Case 

Generalisasi / generalization

hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-khusus) antara 

dua buah use case dimana fungsi yang satu adalah fungsi yang 

lebih umum dari lainnya, misalnya:
 

Ubah data

 

Mengelola data

 

Hapus data

 

arah panah mengarah pada use case yang menjadi 
generalisasinya (umum)

 

UseCase1

Fungsionalitas yang disediakan  sistem sebagai unit yang 
saling bertukar pesan antar unit atau aktor, biasanya 
dinyatakan dengan menggunakan kata kerja diawal frase 
nama use case

Actor1

Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan 
sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi 
yang akan dibuat itu sendir, jadi walaupun simbol dari aktor 
adalah gambar orang tapi aktor belum tentu merupakan 
oraang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda 
diawal frase nama aktor

Asosiasi Komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi 
pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor

SIMBOL DESKRIPSI

<<include>>

Menggunakan / include / uses

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use case 
yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan 
fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini.
Dua sudut pandang yang cukup besar mengenai include di use 
case :
1. include bearti use case yang ditabahkan akan selalu 
dipanggil saat use case tambahan dijalankan, misal pada kasus 
berikut :

validasi user name

Login

2. include berarti use case yang ditambahkan akan selalu 
melakukan pengecekan apakah use case yang ditambahkan 
telah dijalankan sebelum use case tambahan dijalankan, misal 
pada kasus berikut:

                

<<uses>>

Relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana use 
case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa 
use case tambahan itu; mirip dengan prinsip inheritance 
pada pemrograman berorientasi objek misal :

Validasi USername

<< extend>>

Validasi user

<< extend >>

Validasi sidik jari

Arah panah mengarah pada use cse yang di tambahkan

<<Extend>>
Ekstensi / extend

 
(Sumber: Sukamto dan Salahuddin,2013 : 155) 
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b. Class Diagram 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013:141). Class diagram atau diagram 

kelas menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang 

akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut 

dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh 

suatu kelas. Sedangkan operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki 

oleh suatu kelas. Berikut adalah simbol-simbol yang ada pada diagram kelas: 

Tabel 2.2 Simbol Class Diagram 

 
   (Sumber: Sukamto dan Salahuddin,2013 : 141) 

c. Activity Diagram 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013:161). Diagram aktivitas atau activity 

diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem 
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atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Yang perlu 

diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas 

sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh 

sistem. Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut: 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan 

2. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface dimana setiap 

aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah 

pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujianya 

4. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 

Berikut adala simbol-simbol yang ada pada diagram aktivitas: 

Tabel 2.4 Simbol Activity Diagram
SIMBOL DESKRIPSI
status awal status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal

 aktivitas 

ActionState1

aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya 
diawali dengan kata kerja

percabangan / decision asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas 
lebih dari satu

 

penggabungan / join asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas 
digabungkan menjadi satu

status akhir status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram 
aktivitas memiliki sebuah status akhir

 nama swimlane 

swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab 
terhadap aktivitas yang terjadi

 
   (Sumber: Sukamto dan Salahuddin,2013 : 161) 



20 

 

2.4   Alat Bantu Aplikasi yang Digunakan dalam Pembuatan Sistem 

2.4.1 PHP (Hypertext Preprocessor) 

      PHP (Hypertext Preprocessing) merupakan bahasa pemrograman yang biasa 

digunakan untuk membuat halaman HTML. File PHP yang dibuat akan diproses 

didalam server, sedangkan halaman yang akan dikirimkan ke browser pengunjung 

hanyalah tampilan HTML-nya. (dengan PHP, halaman website yang dibuat akan 

menjadi dinamis, yakni dapat selalu berubah tanpa harus mengubah isi website 

secara manual. Informasi akan diproses ulang oleh web server sehingga akan 

didapatkan isi paling mutakhir dari halaman web). (Pamungkas, 2013:57)  

2.4.2 Apache Web Server 

Apache web server adalah server web yang dapat dijalankan dibanyak sistem 

operasi (Unix,BSD, Linux, Microsoft Windows dan Novell Netware ) yang berguna 

untuk melayani dan memfungsikan situs web. Protokol yang digunakan untuk 

melayani fasilitas web/www ini menggunakan http. Apache merupakan perangkat 

lunak open source dikemabangkan oleh komunitas  terbuka yang terdiri dari 

pengembang-pengembang dibawah naungan Apache Software Foundation. 

(Mulhim,2013:2)  

2.4.3 XAMPP 

      Menurut Wibowo (2007:5), XAMPP merupakan paket aplikasi yang 

memudahkan dalam menginstalasi modul PHP, Apache Web Server, dan MySQL 

Database. XAMPP dilengkapi dengan brbagai fasilitas lain yang akan 

memberikan kemudahan dalam mengembangkan situs web berbasis PHP 
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                 (Sumber: Mulhim 2013:8) 

Gambar 2.1 Tampilan Control Panel Xampp 

2.4.4 MySQL 

Raharjo, Heryanto, dkk (2014:212) MySQL merupakan sistem database  yang 

banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Peranginangin, (2006:389), 

MySQL bekerja pada berbagai sistem operasi, dan banyak bahasa. 

2.5    Metode Pengembangan Sistem 

Adapun metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode FAST 

yaitu metode pengembangan dengan kerangka yang cukup fleksibel untuk 

menyediakan tipe-tipe yang berbeda. Fast adalah kepanjangan dari Framework for 

The Application of System Thingking atau Kerangka untuk penerapan pemikiran 

sistem (Whitten, 2004 :81) : 

a. Definisi Lingkup(Scope Definition) 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi yang akan diteliti tingkat 

feasibility dan ruang lingkup proyek dengan menggunakan kerangka PIECES 

(Performance, information , economics, control, efficiency, service). Hal ini 

dibuktikan untuk menemukan inti dari masalah-masalah yang ada (problem), 
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kesempatan untuk meningkatkan kinerja organisasi (opportunity) dan kebutuhan-

kebutuhan baru yang dibebankan oleh pihak manajeman atau pemerintah 

(directives). Adapun proses yang dilakukan scope definition yaitu 

mengidentifikasi masalah awal yang terkait dengan Perhitungan Penetapan Angka 

Kredit (PAK) dan pemberkasan Bebak Kinerja Dosen (BKD). 

b. Analisis Permasalahan(Problem Analysis) 

      Menurut Whitten & Bentley (2004:190) “Tujuan daritahapanalisis 

masalahadalah untuk mempelajari danmemahamibidang masalah dengan cukup 

baik untuk secara menyeluruh menganalisis masalah, kesempatan dan 

batasannya”. Untuk menganalisis masalah terhadap Perhitungan Penetapan Angka 

Kredit (PAK) dan pemberkasan Bebak Kinerja Dosen (BKD), maka perlu 

diadakannya analisis permasalahan yang ada, sebab dan akibat yang timbul dari 

permasalahan tersebut, bagaimana memperbaiki sistemnya dengan mengetahui 

tujuan dari perbaikan sistem serta solusi sistem yang akan diusulkan.  

c. Analisis Kebutuhan(Requirements Analysis) 

      Fase analisis kebutuhan menjawab pertanyaan, ”Apa yang sungguh-sungguh 

dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dari sistem yang baru?”.Tahap ini 

mendefinisikan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang terkait 

dengan perangkat lunak yang akan dibuat untuk menunjang proses Perhitungan 

Penetapan Angka Kredit (PAK) dan pemberkasan Bebak Kinerja Dosen (BKD). 

d. Desain Logis(Logical Design) 

      Pada tahapan ini dilakukan perancangan logika untuk menerjemahkan 

persyaratan-persyaratan bisnis ke model-model sistem. Perancangan logika akan 
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dibantu dengan tools pemodelan. Pemodelan yang digunakan adalah pemodelan 

berorientasi objek dengan diagram UML. Tujuandari tahap ini adalah untuk 

mentransformasikan business requirement statement menjadi spesifikasi desain 

untuk proses konstruksi. Dengan kata lain tahap desain menyatakan bagaimana 

teknologi akan digunakan dalam sistem baru. Yang dalam hal ini, penulis 

melakukan pembuatan rancangan design untuk sistem peragkat lunak berbasis 

web yang untuk Proses Perhitungan Penetapan Angka Kredit (PAK) dan 

pemberkasan Beban Kinerja Dosen (BKD). 

e. Analisis Keputusan(Decision Analysis) 

      fase analisis keputusan adalah mengenali solusi kandidat, menganalisa solusi 

kandidat tersebut, dan merekomendasikan sebuah sistem target untuk dirancang, 

dibangun, dan diimplementasikan Whitten & Bentley (2004:205). Tools yang 

digunakan dalam fase analisis keputusan adalah dengan menggunakan matriks 

sistem kandidat. 

f. Desain Fisik(Physical Design) 

      Tahap ini mentransformasikan persyaratan-persyaratan bisnis ke dalam model 

sistem yang mengklasifikasikan implementasi teknis persyaratan-persyaratan 

pengguna sistem yang akan dibangun. Tujuan dari tahapan ini adalah 

mentranformasikan kebutuhan bisnis yang direpresentasikan sebagai logical 

design menjadi physical design yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam 

membuat sistem yang akan dikembangkan. Jika di dalam logical design 

tergantung kepada berbagai solusi teknis, maka physical design merepresentasikan 

solusi teknis yang lebih spesifik.  
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g. Kontruksi dan Pengujian (Construction and Testing) 

Setelah membuat physical design, maka akan dimulai untuk mengkontruksi dan 

melakukan tahap uji  coba terhadap sistem yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

bisnis dan spesifikasi desain. Bisnis data, program aplikasi, dan antarmuka akan 

mulai dibangun pada tahap ini. Setelah dilakukan uji coba terhadap keseluruhan 

system, maka system siap untuk dimplementasikan 

h. Installation and Delivery 

Pada tahap ini akan dioperasikan system yang telah dibangun. Tahapan ini akan 

dumulai dengan men-deploy software hingga memberikan pelatihan kepada user 

mengenai penggunaan system yang telah dibangun.Pada penelitian ini hanya 

digunakan tahap pengembangan hanya pada batas desain fisik dan integrasi.  

2.6    Pengujian Black Box Testing 

      Pengujian Black Box Testing dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur 

internal dari sistem atau komponen yang dites. Juga disebut sebagai bahavior 

testing, spesification-based testing, Input/output testing atau functional testing. 

Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan 

pada spesifikasi kebutuhan dari software. Dengan black testing, perekayasa 

software dapat menggunakan sekumpulan kondisi masukan yang dapat secara 

penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional pada suatu program. 

(Romeo, 2003:52) 

2.7    Hasil Penelitian Sebelumnya 

      Hasil penelitian sebelumnya digunakan untuk dijadikan referensi sebagai 

bahan perbandingan dengan skripsi yang akan dilakukan penulis. 
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2.7.1  Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang di 
Toko Sofia 

Prosiding disusun oleh Jatmika, Oktaroza, dkk (2015), Metode yang digunakan 

dalam merancang dan menganilisis sistem informasi adalah metode FAST 

(framework for all application system thinking) analisa dan perancangan ini 

membantu dalam pengelolaan dan pengendalian  terhadap persediaan barang agar 

terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan persediaan barang. 

2.7.2 Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website dengan Metode     
Framework For The Applications of System Thinking 

jurnal nasional disusun oleh Abdullah, Setiawan, dkk (2013), menggunakan 

metode pengembangan sistem yaitu FAST (Framework for the Application 

System Thinking) terdiri dari fase-fase Scope Definition, Problem Analysis, 

Requirements Analysis, Logical Design dan Physical Design. Hasil yang 

diharapkan pada penelitian ini adalah memberi kemudahan dalam akses informasi, 

layanan pendaftaran online, security personil, pengelolaan content terjamin, 

display yang menarik, dan cara pembayaran via transfer 

2.7.3 Sistem Informasi Eksekutif Penjualan Pada Pt Dua Putri Alfa 
palembang 

      Skripsi yang disusun oleh Daniga, Stefvifans, dkk (2011), metode yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode pengembangan dengan 

metode FAST, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara, dan sengan studi pustaka untuk mencari kata-kata yang belum dikenal 

sebelumnya. Hasil yang ingin dicapai adalah untuk memberikan kemudahan bagi 

pimpinan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat untuk 

membantu perencanaan strategis mengenai penjualan. 
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BAB III 

ANALISIS MASALAH DAN PERANCANGAN 

 

 

3.1   Sejarah UIN Raden Fatah Palembang 

      Institut Agam Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang diresmikan pada 

tanggal 13 Nopember 1964. digedung Dewan Perwakilan Rakyat  Propinsi 

Sumatera  Selatan berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 

1964 tanggal 22 Oktober 1964. 

      Pada tahun 1975 s.d tahun 1995 IAIN Raden Fatah memiliki 5 Fakultas, tiga 

Fakultas di Palembang, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas 

Ushuluddin dan dua Fakultas di Bengkulu, yaitu Fakultas Ushuluddin di Curup 

dan Fakultas Syariah di Bengkulu. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam 

upaya pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama Islam, maka pada 

tanggal 30 Juni 1997, yang masing- masing ke dua Fakultas di tingkatkan 

statusnya menjadi sekolah tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ), yaitu STAIN 

Curup dan STAIN Bengkulu. 

        Dalam perkembangan berikutnya IAIN Raden Fatah membuka dua Fakultas 

baru, yaitu Fakultas Adab dan Fakultas Dakwah berdasarkan Surat keputusan 

Menteri Agama R.I Nomor 103 tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Cikal bakal 

Fakultas Adab dimulai dari pembukaan dan penerimaan mahasiswa Program 

Studi  ( Prodi ) Bahasa dan Sastra Arab dan Sejarah  Kebudayaan Islam  pada 

tahun Akademik 1995/1996. http://www.radenfatah.ac.id/statis-2-sejarah.html 

(Diakses pada hari rabu, 10 Juni 2015 pkl 10.05 WIB). 

http://www.radenfatah.ac.id/statis-2-sejarah.html
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3.2   Definisi Lingkup(Scope Definition) 

3.2.1  Mengidentifikasi Masalah 

      Dari hasil wawancara dan observasi penulis dengan LPM Universitas Islam 

Negeri Raden Fatah Palembang, ditemukan permasalahan pada beberapa proses 

yang dituangkan pada rangkaian kerja (framework) berikut :  

Tabel 3.1 Kategori Permasalahan Sistem Berjalan 
No. Permasalahan Penyebab Permasalahan Kategori  
1. Perhitungan Penetapan 

Angka Kredit (PAK), 
membutuhkan waktu 
yang lama.  

Perhitungan Penetapan Angka 
Kredit (PAK) dikerjakan 
secara manual sehingga 
membutuhkan waktu yang 
lama.   

Performance, 
efficiency, dan 
service  

 

2. Ketidakpastian informasi 
cara perhitungan 
Penetapan Angka Kredit 
(PAK).  

Proses dalam menyediakan 
informasi tentang perhitungan 
Daftar Usul Penetapan Angka 
Kredit (PAK) yang belum 
tersedia.  

Information 
dan service. 

 

3. Pengumpulan berkas dari 
yang tidak efektif dan 
tidak efisien.  

Data berkas lampiran BKD 
yang masi harus menyerahkan 
langsung ke bagian jurusan 
yang membuat terbatas waktu 
apabila dosen yang 
bersangkutan berada diluar 
kampus .  

Performance, 
efficiency, dan 
economy.  

 

 

3.2.2  Kesempatan (Opportunities) 

       Peluang yang mungkin muncul dengan rancang bangun perangkat lunak 

sistem berbasis web ini diantaranya :  

a. Meningkatkan kualitas dosen, dan mengantisipasi kesalahan dalam perhitungan 

Penetapan Angka Kredit (PAK). 
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b. Mempermudah dalam pencarian dan pemberkasan Beban Kinerja Dosen BKD .  

3.2.3  Ruang Lingkup Awal 

      Secara umum perangkat lunak ini akan dibangun dengan tujuan untuk 

mewujudkan suatu perangkat yang mendukung integrasi data, kemudahan 

pengaksesan, dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran 

pelaksanaan dan fungsi dalam perhitungan PAK dan pemberkasan hasil BKD.  

3.3Analisis Permasalahan(Problem Analysis) 

3.3.1 Analisis Proses Bisnis (Bussiness Process) 

      Pada Business Activity Diagram ini akan dijelaskan pemodelan bisnis dengan 

melakukan analisis terhadap proses Beban Kinerja Dosen dan dan perhitungan 

PAK yang akan digambarkan ke dalam bentuk Busisness Activity Diagram yang 

memperlihatkan rangkaian proses yang ada pada proses BKD dan proses 

perhitungan PAK. Business Activity Diagram Pemberkasan BKD menggambarkan 

proses urutan aktivitas dosen dalam PengInputan berkas Beban Kinerja Dosen dan 

pengInputan data perhitungan Pak program dapat dilihat pada gambar 3.1 di 

bawah ini: 
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Gambar 3.1.Business Activity Diagram Pemberkasan BKD dan PAK 

3.4  Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan) 

      Setelah membuat pemodelan bisnis dengan asumsi kita telah memahami 

sistem bisnis yang mencakup aktor bisnisnya dan proses yang dilakukannya, 

pekerja bisnis dan apa yang digunakannya, kemudian aktifitas berikutnya 

menentukan requirement dari software yang akan dikembangkan. Pemodelan use 

case merupakan cara yang baik untuk dapat menentukan requirement dari 

software.  

3.4.1 Aktor 

      Aktor merupakan sesuatu yang berinteraksi langsung dengan sistem yang akan 

dikembangkan dengan kata lain aktor merupakan pengguna dari sistem. Daftar 

istilah aktor dapat dilihat pada tabel 3.2  
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Tabel 3.2 Daftar Istilah Aktor 
No Istilah Deskripsi 
1.  LPM Pengguna sistem yang melakukan Login 

sebagai, memverifikasi data dosen yang suda 
lengkap dan benar  

2.  Dosen Pengguna sistem yang melakukan Login sebagai 
dosen, melengkapi pengisian biodata, 
pengupload an berkas 

3.  Pimpinan Pengguna Sistem yang melakukan Login 
sebagai Pimpinan, melihat data dosen yang suda 
mengisi data BKD 

 

3.5  Logic Design (Desain Logika) 

3.5.1 Use case 

Use case akan memberikan hasil tertentu bagi aktor, hal ini dilakukan untuk 

menentukan kebutuhan fungsional dan informasi yang diperlukan oleh pengguna. 

Suatu use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem.  

Setiap use case yang diusulkan dapat dilihat pada tabel sehingga dapat 

mempermudah identifikasi pada implementasi dan penyusunan dokumen. Berikut 

daftar kebutuhan fungsional sistem yang diusulkan dapat dilihat pada tabel 3.2 

Tabel 3.3 Daftar Use case 

No Use case Deskripsi 
Pelaku yang 

Berpartisipasi 

1.  Login  Mendapatkan hak akses  Dosen 
LPM 

3.  Mengupload 
Berkas dan 
Mengisi Beban 
Kinerja Dosen 
untuk perhitungan  
PAK 

Mengubload Berkasi untuk BKD 
dan mngissi data untuk 
perhitungan Perhitungan Angka 
Kredit  

Dosen 
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4.  Mengisi data untuk 
perhitungan PAK  

Mengisi biodata untuk kenaikan 
pangkat dan perhitungan PAK 

Dosen 

5.  Memeriksa Berkas 
LBKD 

Memeriksa Berkas BKD setiap 
dosen  

LPM 

 

      Setelah aktor dan use case teridentifikasi, diagram use case dapat digunakan 

untuk menggambarkan secara grafis interaksi aktor dan use case yang terlihat 

pada gambar 3.5 

 
Gambar 3.2.Use case Diagram Sistem Yang Diusulkan 

     Setiap use casememiliki fungsi masing-masing yang pertama yaitu dosen yang  

mana setelah login dosen dapat melakukan pengisian biodata untuk Perhitungan 

Angka Kredit dan Pemberkasan Beban Kinerja Dosen yaitu tridarma, pengabdian, 

pendidikan, dan pengajaran dan data yang lain,Pimpinan memiliki akses hanya 

melihat  ssetiap data dosen yang telah mengisi biodata dan mengisi data BKD atau 
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Beban kinerja dossen. Yang terakhir yaitu LPM yang mana LPM disini yang 

memverifikasi setiap kegiatan yang di upload oleh dosen seperti pendidikan yang 

mana LPM mengecek apakah data tersebut layak untuk di verifikasi dan dosen 

tersebut bias mendapatkan sertifikasi. 

3.5.2 Class Diagram 

 
Gambar 3.3.Class Diagram Sistem Yang Diusulkan 

3.6  Analisis Keputusan 

      Dalam tahap analisis keputusan dilakukan identifikasi solusi sistem kandidat 

dan kemudian menganalisis kelayakan berbagai solusi tersebut. Berbgaai solusi 

ini dihasilkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam tahap-tahap 

sebelumnya. Untuk memperoleh serta meningkatkan kualitas perbandingan yang 
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dihasilkan, digunakan matriks kandidat sistem dan matriks analisis kelayakan. 

Hasil dari analisis kandidat kemudian digunakan untuk merekomendasikan 

kandidat terbaik dan selanjutnya akan dikembangkan serta diimplementasikan.  

3.6.1 Identifikasi Kandidat Solusi 

    Setelah memperhatikan proses bisnis yang berjalan pada LPM dan fakultass 

Dakwah dan komunikasi dan melakukan analisis, diperoleh data kandidat solusi 

yang ditawarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Berikut kandidat solusi yang 

ditawarkan :  

Tabel 3.4 Identifikasi Kandidat Solusi 
Karakteristik Kandidat 1 Kandidat 2 

Bagian sistem 
yang 
terkomputerisasi   

Proses perhitungan PAK 
dan pemberkasan BKD 
secara real time . 

Proses perhitungan PAK 
dan pemberkasan BKD 
semua dilakukan secara 
individu. 

Keuntungan  Pemberkasan BKD dan 
perhitungan PAK lebih 
cepat sehingga lebih efektif  
Sistem user friendly  
Mengurangi human error 

Sistem yang user friendly 
Mengurangi kemungkinan 
human error 

 

Server dan 
workstations 

Server   
Processor core 2 duo  
Ram: 2 GB  
Bandwith : 5 GB   

Sama dengan kandidat 1  

 

Perangkat lunak 
yang 
dibutuhkan  

Pemrograman: PHP  
Database: MySQL  
Pemodelan sistem: Ms. 
Visio  
Operating System : 
Windows  

Pemrograman: JSP  
Database: Oracle   
Pemodelan: Ms. Visio  
Operating System : 
Windows  

Perangkat lunak 
aplikasi  

Rancang bangun aplikasi 
secara mandiri  

Sama dengan kandidat 1   
 

Metode untuk 
memroses data  

Client/server  
 

Sama dengan kandidat 1         
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Output devices  Komputer terkoneksi 
Internet  

Inputer  

Sama dengan kandidat 1   

 

Input devices  Keyboard, keypad, dan 
mouse 

Sama dengan kandidat 1   

Storage devices  Database MySQL  Database Oracle  

3.6.2 Rekomendasi Kandidat Solusi Terbaik 

    Dari analisis kelayakan dan tabel perbandingan antara kandidat-kandidat solusi 

yang ditawarkan, didapat bahwa kandidat 1 (satu) memiliki nilai lebih besar dari 

pada kandidat 2 (dua). Hal ini dikarenakan aplikasi yang ditawarkan pada 

kandidat satu memenuhi seluruh kebutuhan pengguna, serta lebih mudah 

diterapkan di UIN raden Fatah palembang. Selain itu aplikasi tidak memerlukan 

biaya yang besar dan waktu yang lama dalam pengerjaanya.    

3.7   Desain Fisik(Physical Design) 

3.7.1  Rancangan Database 

     Rancangan database dalam merancang dan membangun perangkat lunak ini 

terdiri dari beberapa tabel yaitu sebagai berikut : 

a. Table Angka_kredit 

      Tabel angka kredit yaitu table yang digunakan untuk menyimpan angka kredit 

dan jenis angka kredit Isi field dari tabel angka_kredit digambarkan pada Tabel 

3.5 

Tabel 3.5 Angka_Kredit 
Field Type Size Keterangan 

kd_butir varchar 8 Primarykey 
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nm_butir varchar 100  

angka_kredit varchar 5  

b. Table fakultas 

      Tabel angka Fakultas yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data 

Fakultas Isi field dari tabel fakultas digambarkan pada Tabel 3.6. 

Tabel 3.6fakultas 
Field Type Size Keterangan 

kd_fak char 2 Primarykey 

Fakultas varchar 40  

Dekan varchar 50  

nip_dekan varchar 20  

c. Table Jurusan 

      Tabel angka jurusan yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data 

jurusan Isi field dari tabel fakultas digambarkan pada Tabel 3.7. 

Tabel 3.7jurusan 
Field Type Size Keterangan 

kd_jurusan char 2 Primarykey 

Jurusan varchar 40  

Kajur varchar 50  

nip_dekan varchar 20  

 

d. Table dosen 

      Tabel angka dosen yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data dosen 

Isi field dari tabel dosen digambarkan pada Tabel 3.8 
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Tabel 3.8 dosen 
Field Type Size Keterangan 

kd_dosen varchar 11 Primarykey 
Nip varchar 20  
Nidn varchar 10  
Nama varchar 40  
gelar_depan varchar 5  
gelar_belakang varchar 25  
temp_lahir varchar 30  
tgl_lahir date   
Sex char 1  
Id_fakultas char 2  
Id_jurusan char 3  
no_sk Varchar 30  
pendidikan_tertinggi Char 3  
jabatan_akademik char 2  
kode_golongan Varchar 4  
Lokasi Char 2  
Foto varchar 40  

f. Table tbpendidikan 

      Tabel angka tbpendidikan yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data 

tbpendidikan Isi field dari tabel tbpendidikan digambarkan pada Tabel 3.10 

Tabel 3.9 tbpendidikan 
Field Type Size keterangan 

Idpend int 11 Primarykey 
kd_dosen Varchar 8  
Jenjang Char 3  
Jurusan Varchar 40  
Tempat Varchar 40  
kota_pend Varchar 30  
tgl_ijazah Date   
no_ijazah Varchar 40  
kd_butir Varchar 10  
Id_upload Varchar 40  
Status Enum   
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g. Table tbpenelitian 

      Tabel angka tbpenelitian yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data 

tbpenelitian Isi field dari tabel tbpenelitian digambarkan pada Tabel 3.11 

Tabel 3.10 tbpenelitian 
Field Type Size Default 

Idpenelitian int 11 Primarykey 
kd_dosen varchar 8  
Judul Text   
Smt varchar 6  
thn_akademik varchar 10  
jenis_karya char 2  
jenis_publikasi char 1  
Secara char 1  
Sebagai char 1  
asal_biaya char 1  
Besarbiaya int 11  
thn_bulan Date   
kd_butir varchar 8  
Abstrak Text   
Cover Text   
file_penelitian Text   
status_lppm char 1  
Tanggal Date   
jlhAnggota int 1  

 

h. Table tbpengabdian 

      Tabel angka tbpengabdian yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data 

tbpengabdian Isi field dari tabel tbpengabdian digambarkan pada Tabel 3.12 

Tabel 3.11 tbpengabdian 
Field Type Size Keterangan 

idpengabdian int 11 Primarykey 
kd_dosen Varchar 8  
Kegiatan Text   
Smt Varchar 8  
thn_akademik Varchar 10  
Bentuk Varchar 30  
Tempat Varchar 30  
Id_upload Varchar 50  
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kd_butir Varchar 8  
tgl_pengabdian Date   
Tanggal Date   

 

i. Table tbpengajaran 

      Tabel angka tbpengajaran yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data 

tbpengajaran Isi field dari tabel tbpengajaran digambarkan pada Tabel 3.13 

Tabel 3.12 tbpengajaran 
Field Type Size Keterangan 

idpengajaran Int 11 Primarykey 
kd_dosen Varchar 8  
Kegiatan Varchar 50  
Sks Int 3  
Smt Varchar 6  
thn_akademik Varchar 10  
Tempat Varchar 40  
tgl_kegiatan Date   
kd_butir Varchar 8  
Bukti Varchar 50  
Tanggal Date   

 
j. Table tridarma 

       Tabel angka tridarma yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data 

tridarma Isi field dari tabel tridarma digambarkan pada Tabel 3.14 

Tabel 3.13tbtridarma 
Field Type Size Keterangan 

Idtridarma Int 11 Primarykey 
kd_dosen varchar 8  
Kegiatan Text   
Smt Varchar 8  
thn_akademik Varchar 10  
kd_butir Varchar 8  
Kedudukan Varchar 20  
Tempat Varchar 30  
tgl_kegiatan Date   
Bukti Varchar 40  
Tanggal Date   
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k. Table user 

      Tabel angka user yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data user Isi 

field dari tabel user digambarkan pada Tabel 3.15 

Tabel 3.14tbuser 
Field Type Size Keterangan 
user_id Varchar 25 Primarykey 
Password Varchar 50 MD5 
Level Varchar 10  

l.  Table bkd 

      Tabel bkd yaitu table yang digunakan untuk menyimpan Data bkd Isi field dari 

tabel bkd digambarkan pada Tabel 3.16 

Tabel 3.15tbBkd 
Field Type Size Keterangan 
Kd_lbkd int 12 Primarykey 
Kd_dosen int 20  
bkd text 20  
pendidikan text 10  
penelitian text 10  
pengabdian text 10  
penunjang text 10  
khusus text 10  
semester int 2  

 

3.7.2  Rancangan Interface 

a. Interface Menu Login 

Sistem Informasi Manajemn Dosen

Berbasis Web

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
logo

Log in Reset

@Copyright
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Gambar 3.4Interface Menu Login 

      Halaman interface menu login merupakan halaman pembuka sistem informasi 

pengelolahan manajemen dosen (simds). User diminta untuk memasukan 

username dan password dengan benar untuk masuk kehalaman administrator. 

b. Interface Menu Profil 

Logo

Photo

Menu 1

Sub menu 1

Sub menu 1

Sub menu 1

Menu 2

Sub Menu 2

Sub Menu 2

Data Profil Dosen

Photo

Edit Profil

Xxxxxxx

Xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Gambar 3.5Interface Profil 

 
      Gambar 3.5 tersebut menunjukan rancangan menu profil pengguna pada 

sistem informasi manajemen dosen (SIMDS) berbasis web pada UIN Raden Fatah 

Palembang. Pada menu profil tersebut pengguna dapat mengupload photo dan 

ganti password ganti nama dan ganti photo profil. 
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c. Interface Menu Formulir Penambahan Jenjang Jabatan Akademik 

Logo

Photo

Menu 1

Sub menu 1

Sub menu 1

Sub menu 1

Menu 2

Sub Menu 2

Sub Menu 2

Formulir Penambahan Jenjang Jabatan Akademik

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
Gambar 3.6 Formulir Penambahan Jenjang Jabatan Akademik 

      Gambar 3.6 merupakan menu penambahan jenjang jabatan akademik dosen 

untuk menambahkan jenjang user menginputkan data-data yang terkait dengan 

jenjang jabatan akademik lalu memilih button simpan untuk menyimpan data.
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

4.1    Implementasi 

      Setelah dilakukan perancangan maka system informasi manajemen dosen 

(SIMDS) maka tahap selanjutnya  implementasi dan bentuk antarmuka program. 

Sistem mempunyai dua akses, yaitu admin LPM dan dosens dan keduanya 

mempunyai tugas yang berbeda-beda. 

a. Halaman Login 

      Halaman Login admin berisi form untuk mengisi username, password . Hak 

akses terdiri dari 2 jenis, yaitu Dosen, dan Admin LPM. 

 

Gambar 4.1 HalamanLogin 

b. Tampil Halaman Warning Login 

Ketika user salah dalam pengInputan username atau password maka system 

akan memberkan peringatan seperti gambar berikut : 
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Gambar 4.2 HalamanWarning Login 

c. Tampil Halaman Biodata 

       Halaman Biodata merupakan halaman yang berisi data pribadi dosen yang 

suda melakukan Login. Tampilan halaman biodata dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

 

Gambar 4.3 Halaman Biodata Dosen 

d. Halaman Edit Biodata Dosen 

      Halaman Edit biodata berisi menu formInputan untuk mengisi biodata dosen, 

tampilan halaman Edit dapat dilihat dari gambar berikut : 
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Gambar 4.4 Halaman Edit Biodata Dosen 

e. Halamaan Ubah Photo Dosen 

Halaman ubah photo dosen  berisi form untuk penggantian photo dosen, 

halaman ubah photo dapat dilihat digambar berikut : 

 
Gambar 4.5 HalamanUbah Photo 

f. Halaman Ganti Password 

Halaman ganti password berisi form password baru yang mana setiap dosen 

memasukan password baru untuk menganti password, halaman ganti password 

fdapat dilihat dihalaman berikut: 
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Gambar 4.6 HalamanGanti Password 

g. Halaman Input Jenjang Jabatan Akademik 

      Halaman Input jenjang jabatan akademik merupakan halaman yang berisi 

Inputan data jenjeng akademik dosen. 

Gambar 4.7 Halaman Input Jenjang Jabatan Akademik 

h. Peringatan Data Berhasil Disimpan 

        Halaman peringatan jika dosen berhasil menyimpan data makan akan muncul 

halaman sperti gambar berikut : 

 
Gambar 4.8 HalamanPeringatan Data Berhasil Disimpan 



46 

 

i. Halaman Input Pendidikan Dosen 

      Halaman Input biodata pendidikan dosen mulai dari S1,S2,S3, atau Prof. 

Dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

 

Gambar 4.9 Halaman Input Pendidikan Dosen 

j. Halaman Input Pengajaran Dosen 

      Halaman Input biodata Pengajaran dosen. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini 

 

Gambar 4.10 Halaman Input Pengajaran Dosen 

k. Halaman Input Penelitian Dosen 

      Halaman Input biodata penelitian dosen. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini 



47 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Input Penelitian Dosen 

l. Halaman Input Pengabdian Dosen 

      Halaman Input biodata pengabdian dosen. Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini 

 

Gambar 4.12 Halaman Input Pengabdian Dosen 
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m. Halaman Input Tridarma Dosen 

      Halaman Input biodata tridarma dosen . Dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini 

 

Gambar 4.13 Halaman Input Ttridarma Dosen 

n. Halaman Input Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 

Halaman Input Daftar Usul Penetapan Angka Kredit. Dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini 
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Gambar 4.14 Halaman Input Daftar Usul Penetapan Angka 

Kredit 

o. Halaman Input Surat Pernyataan 

      Halaman Input Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan. Dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 4.15 Halaman Input Surat Pernyataan 

p. Halaman Input Daftar Kegiatan Penelitian 

      Halaman Input Daftar Kegiatan Penelitian. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini 
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Gambar 4.16 Halaman Input Kegiatan Penelitian 

q. Halaman Input Surat Pernyataan Pengabdian 

      Halaman Input Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini 



52 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Input Surat Pernyataan Pengabdian 

r. Halaman Input Surat Pernyataan Tri Darma 

 Halaman Input Surat Pernyataan tri darma. Dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 4.18 Halaman Input Surat Pernyataan Tridarma 

s. Halaman Input Halaman LBKD 

Halaman Input LBKD dosen yang mana setiap dosen melakukan upload berkas 

LBKD di halaman berikut : 
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Gambar 4.19 HalamanInput LBKD 

 
t. Halaman Input dosen pada user admin LPM 

Halaman Input dosen untuk menambahkan data dosen dapat dilihat pada 

interface berikut ini 

 

Gambar 4.20 HalamanInput Dosen 
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4.2    Pengujian 

      Pada tahap ini, penulis melakukan uji coba terhadap sistem yang telah 

dikembangkan dengan hasil sebagai berikut dengan bukti dapat dilihat pada 

lampiran. 

a. HalamanLPM 

Tabel 4.1 Hasil Pengujian Halaman LPM 
No. Modul Prasyarat Hasil yang 

diharapkan 
Hasil uji 
coba 

1. Input Biodata 
dosen 

Login sebagai 
LPM 

Pihak LPM dapat 
melakukan input data 
dosen 

OK 

2. Melihat data 
dosen 

Login sebagai 
LPM 

Pihak LPM dapat 
melihat semua dosen 

OK 

3. Melihat data 
LBKD dosen 

Login sebagai 
LPM 

Pihak LPM dapat 
melihat data LBKD 
dosen 

OK 

4. Ubah 
Passwod 

Login sebagai 
LPM 

LPM dapat 
melakukan 
penggantian 
password 

OK 

 

b. Halamn Dosen 

Tabel 4.2  Hasil Pengujian Halaman Dosen 
No. Modul Prasyarat Hasil yang diharapkan Hasil uji 

coba 

1. Update 
Biodata 

Login Sebagai 
Dosen 

Dosen dapat melakukan 
Pembaharuan biodata 

OK 

2. Isi Data 
Jenjang 
Jabatan 
Akademik 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
pengisian Data 

OK 

http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=8
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=8
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=8
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=8
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3. Isi Data 
Kegiatan 
Pendidikan 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
pengisian Data 

OK 

4. Isi Data 
Kegiatan 
Pengajaran 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
pengisian Data 

OK 

5. Isi Data 
Kegiatan 
Penelitian 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
pengisian Data 

OK 

6. Isi Data 
Kegiatan 
Pengabdian 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
pengisian Data 

OK 

7. Isi Unsur 
Penunjang 
Kegiatan Tri 
Darma 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
pengisian Data 

OK 

8. Rubah 
Password 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
perubahan password 

OK 

9. Ganti Photo Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
penggantian photo 

OK 

10. Upload data 
LBKD 

Login sebagai 
dosen. 

dosen dapat melakukan 
pengupload data LBKD 

OK 

 

 

 

 

http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=3
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=3
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=3
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=42
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=42
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=42
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=52
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=52
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=52
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=62
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=62
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=62
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=72
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=72
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=72
http://localhost/SIMDS/dosen/index.php?dosen=72
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BAB V 

PENUTUP 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian sistem informasi manajemen dosen 

(SIMDS) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu :  

1. Sistem dapat menampilkan hasil perhitungan Penetapan Angka Kredit (PAK) 

pada UIN Raden Fatah Palembang. 

2. Sistem juga dapat melakukan pemberkasan lampiran dosen yang berguna 

ketika data asli Input out hilang sehingga bias di Input ulang dari sistem ini. 

5.2    Saran 

Saran dari penulis untuk tahap pengembangan selanjutnya yaitu : 

1. Dalam pengembangan selanjutnya diharapkan sistem dapat  terhubung dengan 

penilaian kinerja dosen yang ada di Universias Islam Negeri Raden Fatah 

Palembang. 

2. Perlu pengembangan yang lebih lanjut dalam proses pembuatan laporan. 
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