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RINGKASAN 

 

 

Dalam upaya untuk meningkatkan karir kepangkatan serta jabatannya, 

seorang Dosen harus melalui suatu tahapan yang disebut dengan proses kenaikan 

pangkat dan jabatan. Proses kenaikan pangkat dan jabatan ini adalah merupakan 

suatu bentuk penilaian tehadap kinerja dosen yang didasarkan pada pelaksanaan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni berupa penelitian, pengajaran serta 

pengabdian kepada masyarakat.  

Secara umum, proses perhitungan maupun penilaian terhadap angka kredit 

yang dilakukan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo 

masih dikerjakan secara manual atau belum terkomputerisasi. Hal ini dapat 

menyebabkan beberapa permasalahan seperti kesalahan dalam hal perhitungan 

dan penginputan bobot angka kredit, proses verifikasi yang masih manual 

sehingga memakan waktu yang cukup lama dan lain sebagainya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu aplikasi yang dapat 

mengolah proses perhitungan, verifikasi serta penilaian angka kredit dosen secara 

terkomputerisasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi 

dalam proses penginputan. Disamping itu, penyampaian informasi secara online 

berbasis web yang dirancang dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

waktu yang efektif dan efisien dalam proses penyelesaian usulan kenaikan 

pangkat dan jabatan dosen.  

 

Kata Kunci : aplikasi, kenaikan pangkat dan jabatan, angka kredit, web  
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PRAKATA 

 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat 

rahmat dan ridhoNya maka kita dapat menjalankan segala aktifitas dengan sehat 

wal afiat, khususnya dalam upaya menyelesaikan penelitian ini.  

Alhamdulillah, atas bantuan dari berbagai pihak maka penelitian ini dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk itu, pada 

kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

berbagai pihak atas bantuan yang telah diberikan sehingga selesainya penelitian 

ini. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.  

Selanjutnya, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan agar 

dapat dilakukan perbaikan dalam penelitian ini sehingga memperoleh hasil yang 

lebih baik lagi bagi pengembangan ilmu dan penerapan aplikasi di masyarakat.  

Akhirnya, kami berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan 

bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan pada masyarakat, 

bangsa dan negara.  

 

Gorontalo,      November 2015 

Peneliti 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

Kenaikan pangkat adalah merupakan salah satu proses yang harus dilalui 

oleh seorang pegawai dalam rangka meningkatkan karir kepangkatan ataupun 

jabatannya. Secara khusus bagi seorang dosen, proses kenaikan pangkat adalah 

merupakan suatu bentuk penilaian terhadap kinerja dosen yang berdasarkan pada 

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni berupa penelitian, pengajaran 

serta pengabdian kepada masyarakat. Representasi dari penilaian kinerja tersebut 

adalah tercapainya jumlah angka kredit sebagai satuan nilai dari tiap butir 

kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan akumulasi nilai dari butir-butir 

kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Secara umum, di Universitas Negeri Gorontalo khususnya di Fakultas 

Teknik, proses perhitungan angka kredit dosen selama ini masih dilakukan secara 

manual, dimana dosen harus memasukkan data secara manual ke bagian 

kepegawaian Fakultas, demikian juga dengan proses perhitungan angka kredit 

yang masih dihitung oleh dosen yang bersangkutan juga dengan cara manual. 

Dengan kondisi ini maka proses yang dilakukan akan memakan waktu yang cukup 

lama, dan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penginputan cukup besar 

karena masih dilakukan oleh manusia.  

Oleh karena itu, untuk mempercepat waktu proses perhitungan angka kredit 

serta untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penginputan maupun perhitungan 

angka kredit tersebut maka perlu dirancang sebuah aplikasi berbasis web yang 

dapat membantu dosen maupun bagian kepegawaian Fakultas sehingga 

diharapkan dapat menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka dapat dibuat 

beberapa rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses perhitungan dan penilaian angka kredit dosen di 

lingkungan Fakultas Teknik UNG? 

2. Bagaimana proses verifikasi dokumen untuk penilaian angka kredit dosen? 

3. Bagaimana merancang sebuah aplikasi perhitungan dan penilaian angka 

kredit dosen yang efektif dan efisien? 

 

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Secara umum proses pengusulan penilaian angka kredit dosen untuk 

kenaikan pangkat dan jabatan di lingkungan Fakultas Teknik dilakukan oleh 

dosen yang bersangkutan dengan mengumpulkan bukti dokumen-dokumen 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan terkait dengan tri dharma perguruan tinggi 

dan memasukkan dokumen tersebut ke bagian kepegawaian Fakultas Teknik, dan 

kemudian dokumen usulan kenaikan pangkat dan jabatan tersebut akan 

disidangkan melalui sidang senat fakultas. 

Dengan adanya aplikasi ini setiap dosen dapat menginput kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan yang menjadi unsur penilaian angka kredit secara online, 

sekaligus dapat melakukan perhitungan angka kredit secara komputerisasi tanpa 

lagi melakukan perhitungan manual, dengan demikian setiap dosen dapat 

mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari angka kredit yang dimiliki. 

Disamping itu, dalam aplikasi ini pula bagian akademik dapat langsung 

melakukan verifikasi terhadap bukti dokumen kegiatan setiap dosen, dan dapat 

menyampaikan hasil verifikasi tersebut secara online, sehingga dosen secara cepat 

dapat mengetahui status dokumen yang diverifikasi sehingga segera melakukan 

revisi atau perbaikan terhadap kekurangan dari dokumen yang diusulkan.  

Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan adanya aplikasi ini adalah 

tersedianya data base tentang usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen sehingga 

dapat memudahkan nantinya dalam proses pencarian data kenaikan pangkat dan 

jabatan dosen.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Definisi Angka Kredit Dosen 

Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi 

nilai butir-butir kegiatan yang diberikan atau ditetapkan berdasarkan penilaian 

atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang dosen melalui Tri Dharma perguruan 

tinggi dan dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam rangka pembinaan karier 

dalam jabatan fungsional maupun kepangkatan dosen. 

 

2.2. Definisi Jabatan Fungsional Dosen 

Jabatan fungsional dosen adalah suatu pola untuk menjamin pembinaan 

karir kepangkatan maupun jabatan serta peningkatan profesionalisme dosen. 

Jabatan fungsional dosen ini terdiri atas dosen pada program pendidikan akademik 

dan dosen pada program pendidikan profesional. 

Adapun jenjang jabatan fungsional dosen dari yang terendah sampai yang 

tertinggi adalah sebagai berikut : 

a. Dosen pada program pendidikan akademik 

1. Asisten Ahli 

2. Lektor 

3. Lektor Kepala 

4. Guru Besar 

b. Dosen pada program pendidikan profesional 

1. Asisten Ahli 

2. Lektor 

3. Lektor Kepala 
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Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan besaran dari angka kredit yang harus 

dicapai berdasarkan jenjang jabatan fungsional bagi setiap dosen. 

 

Tabel 2.1. Besaran angka kredit berdasarkan jenjang jabatan fungsional 

Nama Jenjang 

Jabatan 
Pangkat Golongan 

Poin Angka 

Kredit 

Asisten Ahli 
Penata Muda III/a 100 

Penata Muda Tkt. I III/b 150 

Lektor 
Penata III/c 200 

Penata Tkt. I III/d 300 

Lektor Kepala 

Pembina IV/a 400 

Pembina Tkt. I IV/b 550 

Pembina Utama Muda IV/c 700 

Guru Besar 
Pembina Utama Madya IV/d 850 

Pembina Utama IV/e 1050 

 

2.3. Definisi Web 

 Secara teminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs 

yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang tempatnya berada di 

dalam World Wide Web (WWW) di dalam internet. Sebuah halaman web 

biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text Markup 

Language), yang selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu sebuah protokol yang 

menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para 

pemakai melalui web browser.  

Halaman-halaman dari website dapat diakses melalui sebuah URL yang 

biasanya disebut Homepage. URL ini mengatur halaman situs untuk menjadi 

sebuah hirarki, meskipun hyperlink-hyperlink yang ada dihalaman tersebut 

mengatur para pembaca dan memberitahu mereka susunan keseluruhan dan 

bagaimana arus informasi ini berjalan. 
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2.4. Definisi PHP 

 Hypertext PreProcessor atau dikenal dengan nama PHP merupakan salah 

satu aplikasi server yang sangat banyak digunakan sampai sekarang karena 

kemudahan dan keandalan yang dimilikinya. PHP pada mulanya dikembangkan 

hanya untuk mengantisipasi penggunaan database, namun kemudian 

dikembangkan menjadi aplikasi yang telah memiliki banyak fitur dalam 

mengembangkan aplikasi non database. 

 PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki 

kemampuan untuk memproses data dinamis. Artinya, iya dapat membentuk suatu 

tampilan berdasarkan permintaan terkini (Kadir, 2008). Misalnya bisa 

menampilkan isi database kehalaman web. Pada prinsipnya PHP mempunyai 

fungsi yang sama dengan skrip-skrip ASP (Active Server page), Cold Fusion 

ataupun Pearl. Namun, perlu diketahui bahwa PHP sebenarnya bisa dipakai 

secara command line, artinya skript PHP dapat dijalankan tanpa melibatkan web 

server maupun browser. Kode PHP juga bisa berkomunikasi dengan database dan 

melakukan perhitungan-perhitungan yang kompleks sambil jalan. PHP dikatakan 

sebagai sebuah server-side embedded script language artinya sintaks-sintaks dan 

perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan oleh server tetapi disertakan 

pada halaman HTML biasa. Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada 

umumnya akan memberikan hasil pada web browser, tetapi prosesnya secara 

keseluruhan dijalankan di server. 

 Kelebihan PHP dari bahasa pemrograman lain adalah : 

 Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa script yang tidak melakukan 

sebuah kompilasi dalam penggunaannya. 

 Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai 

apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami dengan konfigurasi yang relatif mudah. 

 Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis-milis dan 

pengembang yang siap membantu dalam pengembangan. 

 Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa scripting yang paling mudah 

karena memiliki referensi yang banyak. 
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 PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan diberbagai mesin 

(Linux, Unix, Macintosh, Windows) dan dapat dijalankan secara runtime 

melalui console serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem. 

 

2.5. Hypertext Markup Language (HTML) 

 HTML adalah bahasa standar untuk membuat tampilan web. HTML 

merupakan file teks yang terdiri dari tag-tag markup yang biasa digunakan dalam 

semua file-file yang berjalan diatas web browser. Atau dengan kata lain, HTML 

merupakan serangkaian konstruksi standar yang dapat membangun halaman web.  

HTML merupakan pengembangan dari standar pemformatan dokumen teks, yaitu 

Standard Generalized markup Language (SGML). Halaman web ditulis dalam 

format HTML. HTML adalah plain text yang berisi HTML tags dan user-defined 

text fields. Plain text dapat dibuat dengan menggunakan Notepad, WordPad 

(Windows 95/98), Simple Text (Macintosh), Vi or pico (UNIX). Adapun untuk 

aplikasi pembangun HTML terdiri dari MS-FrontPage, Macromedia Dream 

Weaver, EditPlus, Adobe Golive, dll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan menganalisis proses perhitungan serta penilaian angka 

kredit dosen di lingkungan Fakultas Teknik UNG. 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis proses verifikasi terhadap dokumen-

dokumen yang diusulkan untuk proses penilaian angka kredit dosen. 

3. Merancang dan mengimplementasikan aplikasi perhitungan dan penilaian 

angka kredit dosen. 

 

3.2. Manfaat Penelitian 

1. Mempermudah dosen dalam mengusulkan usulan kenaikan pangkat dan 

jabatan fungsional dosen. 

2. Memudahkan bagian kepegawaian dalam memverifikasi usulan kenaikan 

pangkat dan jabatan fungsional dosen. 

3. Memudahkan dosen dan bagian kepegawaian dalam hal penyimpanan dan 

pencarian data pangkat dan jabatan fungsional dosen. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yakni berupa 

pengumpulan data, studi literatur, analisis sistem serta perancangan sistem.  

 

4.1. Tahapan-tahapan Penelitian 

1. Pengumpulan data  

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu 

proses memperoleh data mengenai : 

- Mekanisme perhitungan, verifikasi serta penilaian angka kredit usulan 

kenaikan pangkat dan jabatan dosen yang berlangsung di Fakultas Teknik 

- Dokumen-dokumen kegiatan yang memenuhi persyaratan dalam unsur 

penilaian angka kredit dosen 

2. Studi literatur  

Tahapan ini dilakukan untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan topik 

penelitian guna menemukan teknik-teknik pemecahan masalah terkait dengan 

perancangan dan implementasi sistem yang dilakukan.  

3. Analisis sistem 

Tahap ini dibutuhkan untuk melakukan analisis kelemahan terhadap sistem 

penilaian angka kredit dosen yang telah ada, dan disamping itu melakukan 

analisis kebutuhan dan kelayakan teknologi untuk pengembangan sistem 

kedepan.  

4. Perancangan sistem 

Tahapan perancangan sistem dalam penelitian ini ada beberapa hal yang 

dilakukan, yakni : 

a. Identifikasi kebutuhan sistem 

Adalah mendeskripsikan kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kebutuhan 

sistem ini menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki oleh sistem 



 9 

yang baru. Keluaran dari tahapan ini adalah pendefinisian kemampuan yang 

harus dimiliki oleh aplikasi.  

b. Perancangan basis data 

Pada tahap ini akan di identifikasi kebutuhan basis data selanjutnya  

digambarkan model Entity Relationship Diagram (ERD). Keluaran dari 

tahapan ini adalah teridentifikasinya tabel-tabel yang dibutuhkan oleh 

aplikasi sesuai kebutuhan organisasi. Target atau indikator keberhasilan 

pada tahap ini adalah teridentifikasi proses bisnis dan tergambarkannya 

model Entity Relationship Diagram (ERD)  

c. Perancangan antar muka (interface) 

Proses ini adalah merupakan proses untuk mendesain tampilan (interface) 

untuk aplikasi yang akan digunakan, dalam hal ini adalah aplikasi penilaian 

angka kredit dosen dan kemudian membuat perancangan luaran sistemnya 

yakni berupa laporan. 

5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi 

Tahap akhir dalam pelaksanaan penelitian ini adalah pelatihan penggunaan 

aplikasi kepada dosen Fakultas Teknik. Keluaran dari tahap ini adalah 

tersosialisasinya penggunaan aplikasi. Target atau indikator keberhasilan 

adalah setiap dosen di Fakultas Teknik memahami penggunaan aplikasi. 
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4.2. Peta Jalan Penelitian 

PENELITIAN TERDAHULU 

Judul Studi yang telah dilakukan Output yang dihasilkan Kekurangan 

Sistem Pemandu Kenaikan Pangkat dan 

Jabatan Dosen Berbasis Objek (Studi 

Kasus di Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Yogyakarta) (Shofwatul ‘Uyun, dkk) 

Menjelaskan tentang sistem 

pemandu kenaikan pangkat dan dan 

jabatan secara terkomputerisasi 

yang diperuntukan bagi dosen 

Panduan bagi seorang dosen dalam 

mengusulkan pangkat dan jabatannya 

berdasarkan kumulatif angka kredit 

yang terevaluasi dari sistem. 

Informasi yang ditampilkan belum disajikan 

dalam bentuk web, sehingga dosen masih 

kesulitan dalam mengakses sistem. 

 

 

PENELITIAN YANG DIRENCANAKAN 

Judul Studi yang akan dilakukan Metode Output yang diharapkan 

Aplikasi Penilaian Angka Kredit 

Dosen Dalam Menunjang Akselerasi 

Akreditasi Di Lingkungan Fakultas 

Teknik 

- Pengumpulan data dosen 

- Perhitungan angka kredit secara 

komputerisasi 

- Perancangan Aplikasi Penilaian 

Angka Kredit Dosen 

1. Pengumpulan Data 

2. Studi Literatur 

3. Analisis Sistem 

4. Perancangan Sistem 

5. Pelatihan Penggunaan Aplikasi 

-  Didapatkan data-data angka kredit dan kenaikan 

pangkat dosen 

- Terbangunnya aplikasi penilaian angka kredit  

dosen berbasis web 

 

 

 
PENELITIAN LANJUTAN 

Judul Studi yang akan dilakukan Metode Output yang diharapkan 

Rancang Bangun SMS Gateway 

Informasi Penilaian Angka Kredit 

Dosen 

- Pengumpulan Data 

- Perancangan prototype sistem 

SMS Gateway 

1. Pengumpulan Data 

2. Studi Literatur 

3. Analisis Sistem 

4. Perancangan Sistem 

Sistem SMS Gateway dalam pemberian informasi 

penilaian angka kredit dosen 

 

Gambar 4.1. Peta Jalan Penelitian 
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4.3. Diagram Fishbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Diagram Fishbone untuk tahapan penelitian 

 

 Sistem Pemandu Kenaikan 

Pangkat dan Jabatan Dosen 

Berbasis Objek (Studi Kasus di 

Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Yogyakarta) (Shofwatul 

‘Uyun, dkk) 

 

Fakultas Teknik UNG 

Mei – Oktober 

2015 

METODE 

PENELITIAN 

Analisis  

Sistem 

Pengumpulan data &analisis 

kebutuhan 

Pelatihan  

Aplikasi  

Studi Literatur 

LUARAN 

Rancangan Aplikasi 

Survey 
Wawancara 

Observasi  

Teridentifikasinya 

kebutuhan dan data 

Terbuatnya Aplikasi  

Penilaian Angka Kredit 

Dosen 

 

Terciptanya rancangan 

prototipe sistem 

Aplikasi Penilaian 

Angka Kredit Dosen 

Dalam Menunjang 

Akselerasi Akreditasi 

Di Lingkungan 

Fakultas Teknik Perancangan  

Sistem 

 

Database angka kredit 

Dosen 

Terujinya prototipe 

sistem 

Pengambilan data-

data yang telah ada 

 

LOKASI DAN 

WAKTU 

PROSEDUR 

PENGUMPULAN DATA 

INDIKATOR 
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4.4. Jadwal Penelitian 

 

Tabel 4.1. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Bulan Ke- 

1 2 3 4 5 6 

Pengumpulan Data       

Studi Literatur       

Analisis Sistem       

Perancangan Sistem       

Pelatihan Penggunaan Aplikasi        
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1. Hasil 

Setelah melakukan berbagai macam tahapan penelitian, selanjutnya dapat 

disampaikan hasil yang diperoleh dari pengembangan Aplikasi Penetapan Angka 

Kredit di lingkungan Fakultas Teknik adalah berupa aplikasi yang dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Tampilan Halaman Login Sistem 

 

Gambar 5.1. merupakan tampilan awal yang terlihat saat pertama mengakses 

aplikasi ini. Pembagian hak akses untuk melakukan login diberikan kepada 

administrator (admin) yang mengelola aplikasi, dosen yang mengusulkan kenaikan 

pangkat dan jabatan, dan penilai yang mempunyai kapasitas dan kepangkatan lebih 

tinggi dan yang ditetapkan oleh institusi.   
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Gambar 5.2. Halaman Input Data Jenjang Kepangkatan, Jabatan serta Angka Kredit 

 

Gambar 5.2. menunjukkan hak akses dari administrator (admin). Setelah 

melakukan login, admin dapat mengelola aplikasi ini seperti misalnya menginput data 

jenjang pangkat, golongan, jabatan beserta nilai angka kredit yang nantinya akan 

menjadi acuan dalam pemberian rekomendasi kenaikan pangkat dan jabatan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3. Halaman Input Data Dosen 
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Pada gambar 5.3. admin dapat melakukan penginputan data dosen yang ada di 

lingkungan Fakultas Teknik UNG beserta jenjang kepangkatan dan jabatan yang 

dimiliki oleh dosen tersebut serta Program Studi maupun Jurusan yang merupakan 

unit kerja dari dosen tersebut. Data hasil penyimpanan dari penginputan ini sekaligus 

dapat dijadikan sebagai basis data kepegawaian dosen ditingkat Fakultas, sehingga 

data bisa tersimpan dengan aman, dan akan memudahkan nantinya pada proses 

pencarian data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4. Halaman Tambah Unsur Penilaian   

 

Pada halaman tambah unsur penilaian ini, admin dapat menginput dan 

menambahkan unsur-unsur penilaian maupun sub-sub unsur penilaian kegiatan. 

Unsur dan sub unsur penilaian yang dimasukkan didasarkan pada kegiatan yang 

dilaksanakan terkait dengan tri darma perguruan tinggi.  
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Gambar 5.5. Halaman Beranda Dosen 

 

Gambar 5.5. berupa halaman beranda dosen, setelah login ke sistem dosen dapat 

langsung melihat informasi mengenai status usulan maupun penilaian. Informasi yang 

disajikan menginformasikan kepada dosen yang bersangkutan tentang kekurangan 

berkas atau dokumen yang masih harus dilengkapi, sampai pada informasi bahwa 

usulan penilaian angka kredit sudah dinilai. Dengan informasi ini dosen akan segera 

mengetahui apakah usulan penilaian angka kreditnya sudah dinilai atau belum, atau 

apakah masih terdapat kekurangan dokumen yang masih harus dilengkapi. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Halaman Profil Dosen 
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Gambar 5.6. merupakan halaman profil dosen, yang berisi informasi identitas dosen 

antara lain berupa nama, nip, pangkat/golongan, jabatan dan unit kerja. Informasi ini 

diisi langsung oleh dosen yang bersangkutan dan dapat terus dilakukan update data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.7. Halaman Usulan Rekomendasi Pangkat Dosen 

 

 

Gambar 5.7. merupakan halaman dimana dosen mengisi usulan kenaikan pangkat dan 

jabatan yang diusulkan. Setelah selesai mendaftar, dosen kemudian diharuskan untuk 

mengisi agenda kegiatan yang terkait dengan penilaian angka kredit dosen. 
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Gambar 5.8. Halaman Pengisian Agenda Kegiatan Dosen 

 

Gambar 5.8. merupakan halaman pengisian agenda kegiatan dosen. Pada halaman ini 

dosen mengisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya yang 

termasuk dalam unsur-unsur yang dinilai dalam sistem penilaian angka kredit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5.9. Halaman Format Penilaian untuk Penilai 
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Gambar 5.9. merupakan halaman pengisian format penilaian oleh penilai angka 

kredit. Pada halaman ini penilai angka kredit dapat melihat jumlah angka kredit dari 

setiap unsur maupun sub unsur penilaian angka kredit yang terdiri dari unsur 

pendidikan, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian serta unsur penunjang 

lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.10. Halaman Daftar Usulan PAK Dosen  

 

Gambar 5.10. terlihat Daftar Usulan PAK (DUPAK) yang diusulkan oleh Dosen yang 

masuk kedalam akun penilai. Melalui halaman ini penilai dapat mengetahui siapa saja 

dosen yang mengajukan DUPAK, selanjutnya penilai dapat langsung melakukan 

penilaian terhadap isian maupun dokumen usulan kenaikan pangkat dan jabatan 

dosen. Hasil penilaian ini kemudian akan dapat langsung dapat diketahui oleh dosen 

yang bersangkutan pada akun masing-masing.  
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Gambar 5.11. Contoh Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK)  

 

Berdasarkan usulan kenaikan pangkat yang diusulkan oleh dosen selanjutnya 

penilai dapat melihat daftar usulan kenaikan pangkat dosen seperti pada 

gambar 5.11. Proses selanjutnya penilai melakukan penilaian terhadap usulan 

tersebut dan hasil penilaian kemudian akan dituangkan kedalam bentuk Surat 

Keputusan Penetapan Angka Kredit (PAK) jabatan fungsional dosen 

sebagaimana terlihat pada gambar 5.12. 
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Gambar 5.12. Tampilan Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit  
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5.2. Pembahasan 

Pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan adalah sebuah hal yang wajib 

dilaksanakan oleh dosen dalam rangka meningkatkan pangkat serta jabatan 

fungsionalnya. Masih banyaknya prosedur pengusulan kenaikan pangkat dan jabatan 

yang dilakukan secara manual membuat sebagian dosen mengalami keterlambatan 

dalam proses pengurusan, bahkan masih banyak dosen yang masih belum mengetahui 

bagaimana prosedur yang sebenarnya.  

Melalui pengembangan aplikasi penilaian angka kredit dosen ini berdasarkan 

penelitian yang dilakukan dapat mempercepat serta mempermudah dosen dalam 

proses pengurusan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen. Aplikasi yang 

dibuat mampu memberikan informasi secara detail mengenai status pengusulan 

penilaian angka kredit yang diusulkan tanpa harus mencari informasi di bagian 

kepegawaian Fakultas Teknik. Demikian juga dengan status usulan dapat diketahui 

apakah masih terdapat kekurangan terhadap dokumen yang diminta atau status usulan 

tersebut telah berada dalam tahap penilaian.  

Dengan pengembangan sistem yang dilakukan secara online, maka dosen, 

bagian kepegawaian (selaku administrator) dan penilai dapat menjalankan fungsinya 

masing-masing kapan saja dan dimana saja, sehingga efektivitas dan efisiensi proses 

penilaian angka kredit dosen dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Satu hal yang 

paling penting juga dalam sistem ini adalah tersimpannya data dosen, data usulan 

kenaikan pangkat (DUPAK) dan data PAK dalam sebuah database yang nantinya 

dapat memudahkan dalam penyimpanan serta pencarian data. 

Kedepan, sistem ini masih dapat terus dikembangkan sehingga menciptakan 

sebuah sistem penilaian angka kredit yang benar-benar efektif dan efisien bagi 

penggunanya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

Proses kenaikan pangkat adalah merupakan suatu bentuk penilaian terhadap 

kinerja dosen yang berdasarkan pada pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi 

yakni berupa penelitian, pengajaran serta pengabdian kepada masyarakat. 

Representasi dari penilaian kinerja tersebut adalah tercapainya jumlah angka kredit 

sebagai satuan nilai dari tiap butir kegiatan yang dilaksanakan dan merupakan 

akumulasi nilai dari butir-butir kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi pada proses pengusulan penilaian 

kenaikan pangkat fungsional dosen adalah masalah keterlambatan dalam setiap 

prosedur pengusulan, informasi yang terkadang tidak sampai kepada dosen pengusul, 

sampai dengan masalah kehilangan data ataupun dokumen. Hal ini terjadi karena 

prosedur penilaian angka kredit yang dilakukan masih bersifat manual. 

Melalui pengembangan aplikasi penilaian angka kredit dosen yang dibuat 

dalam penelitian ini mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Melalui 

aplikasi ini pula maka Fakultas Teknik akan memiliki database kepegawaian, 

khususnya tentang data usulan kenaikan pangkat dosen di lingkungan Fakultas 

Teknik.  

 

6.2. Saran 

Aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih optimal lagi melalui teknologi 

SMS Gateway. Dengan penambahan teknologi SMS Gateway maka penyebaran 

informasi dapat dilakukan tidak hanya melalui web, akan tetapi bisa dilakukan 

melalui mobile phone. Dengan demikian, akses terhadap informasi pengusulan 

penilaian kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen ini dapat terus diketahui.   
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