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Abstrak
Universitas Prima Indonesia merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang masih

menggunakan sistem komputerisasi namun masih terbatas melakukan pengolahan data. Proses
ini memungkinkan hilangnya data atau arsip yang rusak dan dapat membuat kesalahan terus-
menerus. Hal ini diperlukan untuk menciptakan aplikasi atau sistem informasi yang dapat
mempermudah proses pengajuan jabatan pangkat dan jabatan fungsional agar terhindar dari
kesalahan yang terus menerus. Untuk mengatasi permasalahan di atas penulis tertarik untuk
membuat Aplikasi Perhitungan Angkat Kredit Jabatan Fungsional Dosen Berbasis Web di
Universitas Prima Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi kesalahan umum, proses yang
ada dan dapat mempermudah pengolahan data dosen serta informasi yang berkaitan dengan
promosi dan posisi dosen.

Kata kunci: Aplikasi, Skor Kredit, Jabatan, Fungsional, Berbasis Web.

Abstract
Universitas Prima Indonesia is one of the private universities that still use the computerized

system but still limited to doing data processing. The process enables the loss of corrupted
data or archives and can create a continuous error. It is necessary to create an application or
information system that can facilitate the process of submission of rank and functional
positions computerized in order to avoid continuous errors. To overcome the above problems
the authors are interested to make the Application of Focal Literacy Rate Calculations Web-
Based Lecturer at Prima Indonesia University which will be expected to reduce the common
mistakes, the existing process and can facilitate the processing of lecturer data as well as
information related to promotion and position of lecturers.

Keywords: Application, Credit Score, Position, Functional, Web-Based.

1. PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi informasi

pada saat ini telah membawa dampak
yang sangat canggih dalam berbagai
bidang, khususnya di ilmu pengetahuan
dan teknologi yang telah memudahkan
manusia dalam melakukan pekerjaan
sehari- hari, hal ini dapat dirasakan
dengan adanya komputer yang mampu
mengelolah dan memproses
pengolahan data secara cepat dan
efisien menjadi sebuah informasi yang
sangat berguna bagi kehidupan
manusia. Universitas Prima Indonesia
merupakan salah satu perguruan tinggi

swasta yang masih menggunakan
sistem terkomputerisasi namun masih
terbatas dalam melakukan pengolahan
data. Proses tersebut memungkinkan
terjadinya kehilangan data atau arsip
rusak serta dapat membuat suatu
kekeliruan yang berkesinambungan.

Maka perlu dibuat suatu aplikasi
atau sistem informasi yang dapat
mempermudah proses pengajuan
kenaikan pangkat dan jabatan
fungsional secara komputerisasi demi
menghindari kekeliruan yang
berkelanjutan. Selain itu, penumpukan
data juga akan menjadi masalah
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yangsering terjadi dalam pengelolaan
dokumen yang masuk. Untuk
mengatasi permasalahan diatas penulis
tertarik untuk membuat Aplikasi
Perhitungan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Dosen Berbasis Web di
Universitas Prima Indonesia yang
nantinya diharapkan akan dapat
mengurangi kesalahan-kesalahan yang
biasa terjadi, proses yang telah ada
serta dapat mempermudah kegiatan
pengolahan data dosen serta informasi
yang berkaitan dengan kenaikan
pangkat dan jabatan dosen. Dengan
adanya sistem ini diharapkan dapat
mempermudah administrator dan dosen
untuk menyelesaikan permasalahan-
permasalahan seperti yang diatas
sehingga proses pengajuan kenaikan
pangkat dan jabatan dapat dilakukan
dengan baik dan lebih optimal.

2. LANDASAN TEORI
Dosen sebagai salah satu komponen

terpenting dalam pendidikan tinggi
mempunyai peran yang sangat
signifikan bagi Perguruan Tinggi.
Lebih dari itu, peran dosen diharapkan
dapat mengejar kemajuan
perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dari negara-negara
lain terutama negara-negara di Asia
(Dikti,2014).

Web atau situs dapat diartikan
sebagai kumpulan halaman yang
menampilkan informasi data teks, data
gambar diam atau gerak, data animasi,
suara, video dan gabungan dari
semuanya, baik yang bersifat statis
maupun dinamis yang membentuk satu
rangkaian bangunan yang saling terkait
dimana masing-masing dihubungkan
dengan hyperlink (Bunafit Nugroho,
2004).

PHP singkatan dari Hypertext
Prepocessor yang digunakan sebagai
script  server-side dalam
pengembangan website yang disisipkan

pada dokumen HTML. PHP dikatakan
sebagai sebuah server-side embedded
script language artinya sintaks-sintaks
dan perintah yang kita berikan akan
sepenuhnya dijalankan oleh server
tetapi disertakan pada halaman HTML
biasa. Aplikasi yang dibangun oleh
PHP pada umumnya akan memberikan
hasil pada web browser, tetapi
prosesnya secara keseluruhan
dijalankan di server (Peranginangin,
2006).

MySQL adalah suatu sistem
managemen basis data relasional
(RDBMS-Relational Database
Management System) yang mampu
bekerja dengan cepat, kokoh dan
mudah digunakan dimana setiap orang
bebas untuk menggunakan MySQL,
namun tidak boleh dijadikan produk
turunan yang bersifat komersial
(Antonius, 2010).

Model System Development Life
Cycle (SDLC)memiliki beberapa model
dalam penerapan tahapan prosesnya.
Beberapa model dasar akan dibahas
pada subbab-subbab berikutnya. Selain
model-model dasar yang akan dibahas,
masih banyak model-model yang
muncul dengan memodifikasi model-
model SDLC dasar.

Model SDLC air terjun (waterfall)
sering juga disebut model sekuensial
linier (sequential linear) atau alur
hidup klasik (classic life cycle). Model
air terjun menyediakan pendekatan alur
hidup perangkat lunak secara
sekuensial atau terurut dimulai dari
analisis, desain, pengodean, pengujian,
dan tahap pendukung (support).

3.METODE PENELITIAN
Use case diagram ini menjelaskan

mengenai admin yang dapat mengakses
kelola data pengajar, kelola data user,
kelola data daftar usul penetapan angka
kredit jabatan fungsional dosen,  kelola
data hasil penilaian angka kredit tenaga
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pengajar, dan kelola data penetapan
angka kredit sedangkan pengajar hanya
dapat mengakses kelola data pengajar
dan kelola data user.

Tabel 1. Deskripsi Use Case Login
Use Case Login
Tujuan
akhir

Admin dapat login ke dalam
sistem

Kondisi
awal

Admin belum dapat masuk
ke dalam sistem

Kondisi
akhir
sukses

Admin masuk kehalaman
utama

Kondisi
akhir
gagal

Terdapat kesalahan
username dan password

Aktor
utama

Admin

Aktor
tambahan

-

Pemicu -
Include
case

None

Aliran
utama

Langkah Aksi

1
Admin
menjalankan
aplikasi

2

Admin akan
diminta
memasukkan
username dan
password

3
Admin masuk ke
dalam sistem

Alternatif Langkah Percabangan

3.1
Admin gagal
masuk ke dalam
sistem

Tabel 2. Deskripsi Use Case Kelola Data
Pengajar

Use Case Kelola data pengajar
Tujuan
akhir

Kelola data pengajar

Kondisi
awal

Data pengajar mengalami
perubahan sehingga harus
diolah sesuai kebutuhan

Kondisi
akhir
sukses

Data pengajar berhasil
diolah

Kondisi
akhir
gagal

Data pengajar gagal diinput
karena terjadi kesalahan

Aktor
utama

Admin

Aktor
tambahan

Pengajar

Pemicu -
Include
case

Login

Aliran
utama

Langkah Aksi

1

Data pengajar
mengalami
perubahan
sehingga harus
diolah sesuai
kebutuhan

2
Hasil kelola data
pengajar
disimpan

3
Sistem
menampilkan
info kelola

Alternatif Langkah Percabangan

2.1

Data kriteria
gagal disimpan
karena terjadi
kesalahan

Tabel 3. Deskripsi Use Case Kelola Data
User

Use Case Kelola data user

Tujuan
akhir

Kelola data user

Kondisi
awal

Data user mengalami
perubahan sehingga harus
diolah sesuai kebutuhan

Kondisi
akhir
sukses

Data user berhasil diolah

Kondisi
akhir
gagal

Data user  gagal diinput
karena terjadi kesalahan

Aktor
utama

Admin

Aktor
tambahan

Pengajar
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Pemicu -

Include
case

Login

Aliran
utama

Langkah Aksi

1

Data user
mengalami
perubahan
sehingga harus
diolah sesuai
kebutuhan

2
Hasil kelola data
user disimpan

3
Sistem
menampilkan
info kelola

Alternatif Langkah Percabangan

2.1
Data user gagal
disimpan karena
terjadi kesalahan

Tabel 4. Deskripsi Use Case Kelola Data
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Dosen

Use Case
Kelola data daftar usul
penetapan angka kredit
jabatan fungsional dosen

Tujuan
akhir

Kelola data daftar usul
penetapan angka kredit
jabatan fungsional dosen

Kondisi
awal

Data daftar usul penetapan
angka kredit jabatan
fungsional dosen mengalami
perubahan sehingga harus
diolah sesuai kebutuhan

Kondisi
akhir
sukses

Data daftar usul penetapan
angka kredit jabatan
fungsional dosen berhasil
diolah

Kondisi
akhir
gagal

Data daftar usul penetapan
angka kredit jabatan
fungsional dosen gagal
diinput karena terjadi
kesalahan

Aktor
utama

Admin

Aktor
tambahan

-

Pemicu -
Include
case

Login

Aliran
utama

Langkah Aksi

1

Data daftar usul
penetapan angka
kredit jabatan
fungsional dosen
mengalami
perubahan
sehingga harus
diolah sesuai
kebutuhan

2

Hasil kelola data
daftar usul
penetapan angka
kredit jabatan
fungsional dosen
disimpan

3
Sistem
menampilkan
info kelola

Alternatif Langkah Percabangan

2.1

Data daftar usul
penetapan angka
kredit jabatan
fungsional dosen
gagal disimpan
karena terjadi
kesalahan

Tabel 5. Deskripsi Use Case Kelola Data
Hasil Penilaian Angka Kredit Tenaga

Pengajar

Use Case
Kelola data hasil penilaian
angka kredit tenaga pengajar

Tujuan
akhir

Kelola data hasil penilaian
angka kredit tenaga pengajar

Kondisi
awal

Data hasil penilaian angka
kredit tenaga pengajar
mengalami perubahan
sehingga harus diolah sesuai
kebutuhan

Kondisi
akhir
sukses

Data hasil penilaian angka
kredit tenaga pengajar
berhasil diolah

Kondisi
akhir
gagal

Data hasil penilaian angka
kredit tenaga pengajar  gagal
diinput karena terjadi
kesalahan

Aktor
utama

Admin

Aktor
tambahan

-
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Pemicu -
Include
case

Login

Aliran
utama

Langkah Aksi

1

Data hasil
penilaian angka
kredit tenaga
pengajar
mengalami
perubahan
sehingga harus
diolah sesuai
kebutuhan

2

Hasil kelola data
hasil penilaian
angka kredit
tenaga pengajar
disimpan

3
Sistem
menampilkan
info kelola

Alternatif Langkah Percabangan

2.1

Data hasil
penilaian angka
kredit tenaga
pengajar gagal
disimpan karena
terjadi kesalahan

Tabel 6. Deskripsi Use Case Kelola Data
Penetapan Angka Kredit

Use Case
Kelola data penetapan angka
kredit

Tujuan
akhir

Kelola data penetapan angka
kredit

Kondisi
awal

Data penetapan angka kredit
mengalami perubahan
sehingga harus diolah sesuai
kebutuhan

Kondisi
akhir
sukses

Data penetapan angka kredit
berhasil diolah

Kondisi
akhir
gagal

Data penetapan angka kredit
gagal diinput karena terjadi
kesalahan

Aktor
utama

Admin

Aktor
tambahan

-

Pemicu -
Include Login

case
Aliran
utama

Langkah Aksi

1

Data penetapan
angka kredit
mengalami
perubahan
sehingga harus
diolah sesuai
kebutuhan

2
Hasil kelola data
penetapan angka
kredit disimpan

3
Sistem
menampilkan
info kelola

Alternatif Langkah Percabangan

2.1

Data penetapan
angka kredit
gagal disimpan

karena terjadi
kesalahan

Gambar 1. Gambar Use Case Diagram

Diagram aktivitas atau activity
diagram menggambarkan workflow
(aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah
sistem 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.
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Gambar 2.Activity Login

Gambar 3. Activity Kelola Data
Pengajar

Gambar 4. Activity Kelola Data User

Gambar 5. Activity Kelola Data Daftar
Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fungsional Dosen

Gambar 6. Activity Kelola Data Hasil
Penilaian Angka Kredit Tenaga

Pengajar

Gambar 7.Activity Kelola Data
Penetapan Angka Kredit

Diagram sekuen menggambarkan
kelakuan objek pada use case dengan
mendeskripsikan waktu hidup objek
dan message yang dikirimkan dan
diterima antar objek. Oleh karena itu
untuk menggambar diagram sekuen
maka harus diketahui objek-objek yang
terlibat dalam sebuah use case beserta
metode-metode yang dimiliki kelas
yang diinstansiasi menjadi objek itu.
Membuat diagram sekuen juga
dibutuhkan untuk melihat skenario
yang ada pada use case.
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Gambar 8. Sequence Diagram Login

Gambar 9. Sequence Diagram Data
Pengajar

Gambar 10. Sequence Diagram Data
User

Gambar 11. Sequence Diagram Data
Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Dosen

Gambar 12. Sequence Diagram Data
Hasil Penilaian Angka Kredit Tenaga

Pengajar

Gambar 13. Sequence Diagram Data
Penetapan Angka Kredit

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk mengakses perangkat lunak,

dapat membuka browser dan mengetik
http://localhost:88/angka_kredit/
sehingga sistem akan
menampilkanformLogin.Ketikkan
nama user dan password pada form.
Tampilan form Login dapat dilihat
pada gambar 14:

Tampilan menu utama berfungsi
menampilkan form-form yang terdapat
di dalam programtersebut. Tampilan
menu utama dapat dilihat pada 14.

Gambar 14. Tampilan Menu Utama
Isikan nama user dan password yang

diinginkan. Setelah itu klik tombol
‘Login’. Tampilan form Halaman
Utama Admin dapat dilihat pada
gambar 15.
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Gambar 15.Tampilan Halaman Login

Tampilan tambah karyawan
digunakan untuk memasukkan data-
data dosen / karyawan yang mengajar
di Universitas Prima Indonesia.
Tampilan halaman tambah karyawan
dapat dilihat pada gambar 16.

Gambar 16.Tampilan Halaman
Tambah Karyawan

Tampilan halaman karyawan dapat
digunakan hanya untuk melihat daftar-
daftar nama dosen yang mengajar di
Universitas Prima Indonesia. Tampilan
Halaman Karyawan dapat dilihat pada
gambar 17.

Gambar 17.Tampilan Halaman
Karyawan

Tampilan ini digunakan untuk
memasukkan nilai-nilai angka kredit
untuk melakukan proses kenaikan
jabatan. Tampilan laporan penilaian
angka kredit dapat dilihat pada gambar
18.

Gambar 18.Tampilan Halaman
Laporan Penilaian Angka Kredit

Tampilan ini digunakan untuk
memasukkan nilai angka kredit tenaga
pengajar yang mengajar di Universitas
Prima Indonesia. Tampilan laporan
hasil penilian angka kredit tenaga
pengajar dapat dilihat pada gambar 19.
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Gambar 19. Tampilan Halaman Hasil
Penilaian Angka Kredit Tenaga

Pengajar

Tampilan ini digunakan untuk
melihat daftar nilai usulan penetapan
angka kredit dosen. Tampilan Halaman
Password dapat dilihat pada gambar 20.

Gambar 20.Tampilan Halaman
Laporan Daftar Usulan Penetapan
Angka Kredit Jabatan Fungsional

Dosen

Tampilan ini digunakan untuk
mengisi nilai kegiatan-kegiatan dosen,
seperti nilai kegiatan pendidikan, nilai
kegiatan penelitian, nilai kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dan
nilai kegiatan penunjang tugas dosen.
Tampilan halaman kegiatan dapat
dilihat pada gambar 21.

Gambar 21.Tampilan Halaman
Kegiatan

Tampilan ini digunakan untuk
mengubah password dosen apabila
ingin mengubahnya. Tampilan ubah
password dapat dilihat pada gambar 22.

Gambar 22.Tampilan Halaman
UbahPassword

Tampilan ini digunakan hanya untuk
dosen yang ingin melihat profil data
dirinya dan disini juga dapat
mengubah, menghapus , mengedit
ataupun menambahkan data dirinya.
Tampilan ini dapat dilihat pada gambar
23.
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Gambar 23. Tampilan Halaman Profil
Dosen

5. KESIMPULAN
Pada bagian kesimpulan ini, penulis

akan menarik kesimpulan dari bab-bab
yang sudah dibahas penulis
sebelumnya. Adapun kesimpulan yang
diambil penulis adalah sebagai berikut :
1. Dengan adanya sistem pengolahan

data angka kredit dosen ini dapat
membantu dosen dalam mencetak
lampiran yang akan digunakan dalam
pengajuan angka kredit dosen.

2. Sistem pengolahan data angka kredit
dosen ini juga dapat membantu Biro
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
pendistribusian surat tugas atau surat
keputusan yang ditujukan kepada
dosen.
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