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Abstrak
Penilaian kinerja dosen untuk penentuan dosen berprestasi diperlukan untuk melihat bagaimana
hasil kinerja dosen dalam melaksanakan semua proses belajar mengajar yang ada pada instansi dosen
tersebut bekerja. Untuk mendapatkan peringkat tertinggi dari dosen dilakukan mengevaluasi penilaian
kinerja dosen dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penggunaan perangkat lunak
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dengan metode AHP ini terdiri dari 3 kriteria, yaitu kriteria
pendidikan, kriteria penelitian, kriteria pengabdian kepada masyarakat, dan beberapa indikator penilaian.
Alternatif yang digunakan adalah dosen Fakultas Teknologi Informasi. Setelah mengetahui parameter,
langkah berikutnya yakni menganalisis kebutuhan sistem, merekayasa pengetahuan, menerapkan metode
dan pengujian sistem. Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang dapat memudahkan perguruan
tinggi untuk menilai kinerja dosen dalam bentuk peringkat atau perangkingan, hasil dari perangkingan
tersebut didapatkan nilai tertinggi untuk penilaian dosen sebesar 0.9343.
Kata kunci: Sistem Pendukung Keputusan, AHP, Kinerja Dosen

Abstract
The assesment of lecturers’ performance to determine the outstanding lecturer is needed to know the
result of lecturers’ performance in doing all the teaching and learning process in the institution where
the lecturers work. To obtain the lecturers’ highest ranking, the lecturers’ performance is evaluated by
using AHP. The software of decision support system is used with Analytical Hierarchy Process (AHP)
consisting of three criteria: research, community service and some assessment indicators. The lecturers
of technology and information faculty become the sample. After knowing the parameter. For the next
steps, system requirement are analyzed, manipulating the knowledge, applying the method Analytical
Hierarchy Process and last but not least testing the system. The result of this research is an application
that can make the university assess the lecturers’ performance in the form of ranking become easier. The
highest lecturer score of this research is 0.9343 that obtained from the system.
Keywords: Decision Support System, AHP, Lecturers’ Performance

PENDAHULUAN
Dosen mempunyai tugas yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menjalankan fungsi Tridharma
Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi yakni suatu tugas wajib bagi institusi untuk menerapkan pendidikan,
penelitian, dan PKM UU No. 12 tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9 (Jayanti, 2016).Tugas Dosen salah satunya ialah yang sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 adalah menjalankan pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional RI,
2010). Tugas Dosen lainnya, yang juga merupakan tugas paling pokok adalah penelitian. (Permendikbud, 2014).
Penelitian (research) merupakan proses penemuan solusi secara logis, obyektif dan sistematis, berdasarkan data yang
dikumpulkan. Pelaksanan pengabdian kepada masyarakat, Dosen diupayakan agar dijalankan sesuai standar yang
ditetapkan, Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 Pengabdian kepada
Masyarakat ialah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjang kegiatan akademik mencapai tujuan bangsa
(Permendikbud, 2014).
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh UNHASY yang berada di Jawa Timur adalah melakukan penilaian
Kinerja Dosen, Kendala yang dialami adalah usuatu analisis-analisis yang belum efektif, karena masih bersifat subyektif
dan belum sesuai dengan keadaan yang ada. Dalam penelitian kinerja Dosen terdapat beberapa metode yang dapat
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membantu pihak Universitas Hasyim Asy’ari dalam penelitian tersebut. Beberapa metode tersebut antara lain Multi
Criteria Decision Making (MCDM) ialah saah satu metode pengambilan keputusan. Kemudian Metode Multi Attribute
Decision Making (MADM) seperti: Metode SAW,WP, AHP. AHP (Metode Analytical Hierarchy Process) ialah metode
yang memiliki keunikan dibandingkan yang lain, karena bobot dari kriteria tidak pertama ditentukan tetapi menggunakan
rumus berdasarkan skala prioritas dari tabel Saaty. Metode ini merupakan metode ini memiliki sifat persepsional, yaitu
tingkat kepentingan dari suatu kriteria alternatif tergantung sudut pandang seseorang dalam menilai (Nofriansyah, dkk.,
2017).
1. Penetapan Kriteria
Kriteria yang digunakan mengacu pada dasar Tridharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.
2. Sistem Pendukung Keputusan
Tugas SPK yaitu membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang bersifat semi terstruktur (Nofriansyah
dkk, 2017).
3. Analytical Hierarchy Process (AHP): berstruktur hirarki, menghitung validitas, dan menghitung output.
4. AHP memiliki prinsip dasar yaitu:
a. Dekomposisi
Proses penyederhanaan dari permasalahan yang kompleks menjadi bentuk hirarki ini dinamakan dekomposisi
b. Perbandingan Berpasangan
Tabel 1 Skala Fundamental untuk perbandingan berpasangan
Itensitas dari
Kepentingan
Penjelasan
Definisi
pada skala
absolute
Kedua
elemen
memiliki Dua elemen ini pengaruh nilainya
1
besarnya sama.
kepentingan yang sama
3

Elemen pertama sedikit lebih
penting dari yang ke dua

Penilaiannya menyatakan elemen
pertama sedikit lebih berperan
dibandingkan elemen kedua

5

Elemen pertama lebih penting
daripada elemen ke dua

Satu elemen terlihat sangat berperan
dalam praktek

7

Elemen pertama jelas mutlak lebih
penting daripada elemen ke dua

Elemen pertama sangat berperan dan
terlihat dominan

9

Satu elemen mutlak penting

Elemen berada pada urutan tertinggi

2,4,6,8

Bila antara 2 pilihan berkompromi

METODE
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menghasilkan ranking nilai Dosen Universitas Hasyim Asy’ari Jombang yang
didapatkan melalui proses penentuan dosen berprestasi melalui penilaian kinerja Dosen. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan metode AHP dalam menentukan pembobotan karena dapat mengakomodir beberapa atribut yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif. Terdapat 3 yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Untuk masing-masing
kriteria memiliki indikator penilaian yang berbeda-beda. Objek penilitian yang digunakan sebagai alternatif dalam
perhitungan metode AHP adalah doen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang.
Data yang digunakan adalah data dosen FTI berupa surat keputusan mengajar, pembimbing skripsi, pembimbing proposal,
pembimbing praktek industri yang digunakan sebagai syarat dalam penilaian pendidikan, sedangkan nilai dari penelitian
dan pengabdian masyarakat dimuat dari surat tugas yang telah di laksanakan oleh dosen dan telah selesai dalam
pembuatan jurnal maupun proposal.
Perancangan Sistem penelitian ini meliputi, analisa sitem, perancangan sistem, Deskripsi Perancangan, implementasi
dan pengujian sistem.
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a. Flowchart

Gambar 1 Flowchart Penilaian Kinerja Dosen
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b.

Usecase Diagram

c.

Activity Diagram
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Gambar 2 Usecase Diagram Aplikasi Dosen Berprestasi

Gambar 3 Activity Diagram Insert Data Dosen

54

Penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk Penentuan Dosen Berprestasi Berdasarkan Tridharma
Perguruan Tinggi

d.

Class Diagram

Gambar 4 Class Diagram
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Analytical Hierarchy Process (AHP) Untuk Penentuan Dosen
Berprestasi Berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi” ini berupa aplikasi untuk menentukan Dosen berprestasi yang
dirancang dalam bentuk website.
1. Halaman Login
Tampilan awal aplikasi Dosen Berprestasi adalah halaman login sebagai berikut:

Gambar 5 Halaman Login
Pada Gambar 5, halaman login ini user disediakan field untuk input username dan password yang telah disediakan
kemudian login. Apabila username dan password salah maka akan memberi peringatan yaitu menampilkan pesan
salah.

55

INOVATE. Volume 04 Nomor 02 Tahun 2020, 51-60

2.

3.

ISSN : 2548-7795

Halaman Admin
Gambar 6 adalah halaman admin hanya admin yang dapat mengakses, di halaman tesebut terdapat menu beranda,
data master dan data penilaian. Di dalam data master memiliki sub yaitu data Fakultas, data Prodi dan Data Dosen.
Data penilaian juga memiliki sub yaitu, kriteria, subkriteria, nilai, ahp, dan perangkingan

Gambar 6 Halaman Admin
Data Dosen
Pada Gambar 7 halaman yang menampilkan data Dosen, admin dapat mengelola seluruh data Dosen mulai dari
NIY, Nama Dosen, fakultas, dan jurusan.

Gamabar 7 Fitur Halaman Data Dosen
4.

5.

Kriteria
Gambar 8 Admin dapat mengakses halaman ini dan mengelola data kriteria yang akan ditentukan sebelumnya
untuk penilaian Dosen berprestasi. Admin dapat menambah dan memperbaharui data kriteria tersebut sesuai dengan
kondisi yang berjalan. Kriteria yakini; pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.

Gambar 8 Fitur Halaman Kriteria
Indikatir Penilaian
Pada Gambar 9 adalah fitur halaman indikator penilaian. Admin dapat mengakses halaman ini dan mengelola
data Indikator Penilaian yang akan ditentukan sebelumnya untuk penilaian Dosen berprestasi. Admin dapat
menambah dan memperbaharui data Indikator Penilaian tersebut sesuai dengan kondisi yang berjalan.
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6.

Gambar 9 Halaman Indikator Penilaian
Penilaian
Pada Gambar 10 terdapat fitur halaman penilaian. Admin dapat mengakses halaman ini dan melihat data nilai
Dosen yang ditentukan sebagai acuan penilaian Dosen berprestasi.

Gambar 10 Halaman Penilaian
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Matriks Perbandingan Kriteria
Gambar 11 admin dapat mengelola data dalam AHP. Pertama memberi nilai seberapa pentingnya antara kriteria
1 dengan kriteria 2 dan seterusnya membandingkan antara kriteria-kriteria. Setelah melakukan perbandingan terhadap
kriteria kemudian simpan.

Gambar 11 Halaman AHP
Menentukan matriks perbandingan berpasangan kriteria :

Gambar 12 Matrik Perbandingan Berpasangan Kriteria
Langkah selanjutnya adalah proses normalisasi nilai kriteia seperti berikut:

Gambar 13 Normalisasi
Tampilan tabel perhitungan CR ini, menampilkan hasil nilai CR yang gunanya untuk melihat apakah nilai rasio
konsistensi CR < 0.1, jika sebaliknya CR>0.1 maka admin harus menentukan ulang nilai matrik perbandingan,
apabila nilai CR sudah lebih kecil dari 0.1 maka rasio konsistensi sudah bisa di proses.
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8.

Hasil Data Akhir
Setelah admin mengalikan nilai prioritas kriteria dengan nilai prioritas alternatif dan mendapatkan hasil berupa
jumlah nilai, maka admin dapat melihat hasil perangkingan dengan masuk pada Hasil Perangkingan pada Gambar
14:

Gambar 14 Hasil Data Akhir Alternatif setiap Kriteria
9.

Data Rangking
Hasil Perangkingan dapat di lihat di halaman Rangking seperti pada Gambar 15, nilai terbaik mendapat no urut
pertama, dan terbaik ke dua dengan no urut 2 dan seterusnya

Gambar 15 Perangkingan
Setelah sistem melakukan perhitungan semua kriteria dan alternatif maka sistem akan menmpilkan hasil perangkingan
dosen berprestasi Universitas Hasyim Asy’ari, dimana dosen yang berprestasi adalah dosen dengan nilai tertinggi yakni
sebesar 0.9343.
PENUTUP
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan yang dilakukan peneliti, maka peneliti dapat menarik beberapa
kesimpulan bahwa aplikasi Penentuan Dosen Berprestasi Berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi di Universitas
Hasyim Asy’ari Dengan Metode Analitical Hierarchy Process dengan beberapa pilihan menu sehingga memudahkan
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admin dalam mengoperasikannya serta mampu mengelola data berdasarkan kriteria dalam proses penilaian Dosen
berprestasi, dimana didapatkan nilai tertinggi sebesar 0.9343.
Saran
Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat membuat aplikasi SPK dengan metode AHP yang leih baik dari peneliti
sebelumnya, dan lebih bermanfaat untuk orang banyak.
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