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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem Pendidikan 

Nasional yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan 

doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi 

berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 

adalah dosen. Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian serta 

pengabdian kepada masyarakat [1].  

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas dari dosen yaitu, 

dengan memberikan sebuah apresiasi kepada dosen yang berprestasi. 

Berdasarkan Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 

51 Ayat (1) Butir b, bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan 

penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya [2]. Dengan hal tersebut 

Universitas Muhammadiyah Malang mengadakan pemilihan dosen berprestasi 

tiap tahunnya.  

Pemilihan dosen berprestasi Universitas Muhammadiyah Malang 

dilakukan oleh karyawan yang dibentuk oleh Badan Kendali Mutu Akademik 

(BKMA) Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun cara yang digunakan 

untuk proses pemilihan dosen berprestasi sebelumnya masih menggunakan 

cara manual dengan mengumpulkan data kinerja dari setiap dosen, sehingga 

jika melakukan pengolahan data pemilihan dosen berprestasi dapat 

membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini digunakan 

penyelesaian masalah Multiple-Criteria Decision Analysis (MCDA) dengan 

menggunakan metode Weighted Product (WP) agar dapat membantu salah satu 

proses dari pemilihan dosen berprestasi di Universitas Muhammadiyah 

Malang. Penggunaan metode Weighted Product ini dipilih karena dapat 
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menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, dimana setiap 

atribut harus dipangkatkan dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan [3]. 

Pada perhitungan secara manual sering terjadi kesamaan nilai antar penilaian 

dosen, ini  dikarenakan hanya dihitung berdasarkan rata-rata nilai. Sedangkan 

jika menggunakan metode Weighted Product, diharapkan jika terjadi kesamaan 

nilai pada perhitungan metode Weighted Product maka hasil dari penilaian 

dosen berprestasi ditentukan berdasarkan pada pembobotan kriteria sehingga 

penentuan dosen berprestasi tersebut lebih obyektif. 

Dengan penerapan metode Weighted Product, diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan dapat menghasilkan 

rekomendasi calon dosen berprestasi untuk membantu karyawan BKMA agar 

menentukan siapa yang layak mendapatkan predikat sebagai dosen berprestasi, 

karena dengan pemberian apresiasi penghargaan akan mendorong semua dosen 

untuk dapat  terus berprestasi secara produktif. Dengan hal tersebut prestasi 

yang semakin produktif itu diharapkan dapat berguna untuk mendorong 

tercapainya tujuan agar dapat mengembangkan sistem pendidikan yang tinggi 

khususnya di lingkungan Univesitas Muhammadiyah Malang. 

Salah satu jurnal yang dijadikan referensi untuk penelitian ini yaitu 

penelitian dari Yoga Handoko Agustin dan Hendra Kurniawan. Dalam jurnal 

tersebut yang berjudul sistem pendukung keputusan penilaian kinerja dosen 

menggunakan metode Weighted Product (WP) (studi kasus : STMIK 

Pontianak) dengan mengunakan 5 kriteria yaitu penilaian dosen oleh 

mahasiswa, kedisiplinan akademik, pendidikan, jabatan akademik dan karya 

ilmiah [4]. 

Jurnal yang lain yang dijadikan referensi dalam penelitian ini yaitu 

penelitian dari Cicik Sulastri, Sri Siswanti dan Andriani KKW. Penelitian ini 

berjudul sistem pendukung keputusan penilaian dosen berprestasi 

menggunakan metode Weighted Product (WP) di Stikes Alma Ata Yogyakarta 

dengan menggunakan 8 kriteria, adapun kriteria yang gunakan yaitu voting 

seluruh karyawan, penilaian rekan kerja, presensi kehadiran, penelitian, 

pengajaran, pengabdian masyarakat, penilaian oleh pimpinan dan penilaian 

oleh yayasan [5]. 
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Jurnal terakhir yang dijadikan referensi pada penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Nono Sudarsono, Nanang Suciyono dan Nita 

Nurul Fatimah. Dalam jurnal tersebut melakukan penelitian terhadap 

Penentuan Penerimaan Bonus Berdasarkan Prestasi dan kinerja wartawan 

dengan metode Weighted Product (WP). Dalam penelitian ini terdiri dari 6 

jenis kriteria, yaitu penguasaan bidang, produktifitas menulis berita, mutu atau 

kualitas berita, kerjasama tim, disiplin dan integritas [6]. 

Dari beberapa referensi jurnal tersebut, terdapat kesamaan dari 

penggunaan metode Weighted Product, akan tetapi dalam penelitian saat ini 

peneliti melakukan pengembangan dari penelitian tersebut yaitu dari segi 

pengembangan sistem dan perbedaan jenis kriteria yang digunakan untuk 

penerapan metode Weighted Product, perbedaan jenis kriteria ini berdasarkan 

dari data kinerja dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penejelasan latar belakang, terdapat beberapa rumusan 

masalah dalam penelitian ini : 

a. Bagaimana menerapkan metode Weighted Product untuk pemilihan dosen 

berprestasi di Universitas Muhammadiyah Malang? 

b. Apakah hasil perhitungan sistem menggunakan metode Weighted Product 

sama dengan perhitungan manual? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

a. Dalam pemilihan dosen berprestasi hanya ditetapkan pada dosen tetap di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Metode yang digunakan adalah metode Weighted Product. 

c. Perhitungan metode Weighted Product hanya digunakan untuk penelitian. 

d. Tahap implementasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

MySQL dengan menggunakan Framework CodeIgniter. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan, tujuan yang dilakukan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

a. Menerapkan metode Weighted Product untuk seleksi dosen berprestasi di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Mengembangkan Sistem Pemilihan Dosen Berprestasi untuk seleksi dosen 

berprestasi dengan menggunakan metode Weighted Product. 

 

1.5. Metodologi Penelitian 

Terdapat beberapa tahapan yang disusun dalam metodologi penelitian 

ini, diantaranya : 

 

Gambar 1. 1. Tahapan Pengembangan Sistem 

 

1.5.1 Studi Pustaka 

Dalam tahapan ini, penulis melakukan pencarian referensi untuk 

sumber penelitian yang dapat diterapkan untuk Sistem Pemilihan Dosen 

Berprestasi di Univesitas Muhammadiyah Malang. Adapun referensi 

yang perlu dipelajari  adalah yang terkait dengan bahasa pemrograman 

php, Framework Ccodeigniter konsep Hierarchical Model-View-

Controller dan database MySQL.  
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Sedangkan dalam materi yang digunakan berdasarkan dari jurnal, 

buku, paper, hingga dokumentasi yang berkaitan langusng untuk 

pengembangan Sistem Pemilihan Dosen Berprestasi. 

 

1.5.2 Analisa 

Pada tahap ini, penulis melakukan pencarian informasi yang 

berkaitan pada kebutuhan sistem, dengan cara melakukan tinjauan secara 

langsung serta melakukan wawancara kepada beberapa sumber yaitu 

dosen dan juga karyawan dari BKMA UMM guna untuk menentukan 

kebutuhan berdasarkan data yang dimiliki setiap aktor pada sistem. 

. 

1.5.3 Desain 

Pada tahap ini, penulis membuat rancangan desain dari sistem yang 

akan dikembangakan atau struktur dari sistem, dengan melakukan 

penyesuaian terhadap metode yang akan digunakan. Untuk tahapan 

desain pengembangan Sistem Pemilihan Dosen Berprestasi ini meliputi 

desain Kerangka Sistem, Use Case Diagram, Activity Diagram, 

Sequence Diagram dan Mock Up Sistem guna mempermudah dalam 

proses-proses selanjutnya. 

 

1.5.4 Implementasi 

Pada tahap ini, penulis melakukan implementasi ke dalam bahasa 

pemrograman. Yang digunakan dalam tahapan implementasi adalah 

bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan Framework 

CodeIgniter serta penerapan metode Weighted Product didalamnya. 

 

1.5.5 Pengujian 

Pada tahap ini, penulis melakukan pengujian keakuratan 

pehitungan metode Weighted Product, kemudian melakukan 

perbandingan perhitungan manual dan perhitungan dari metode 

penjumlahan berbobot lainnya. 
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1.5.6 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini, penulis melakukan penulisan laporan tugas akhir 

yang diawali dari pendahuluan, landasan teori, analisa dan perancangan, 

implementasi yang dilakukan, pengujian dari hasil implementasi dan 

kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dalam laporan tugas akhir yang terbagi secara 

sistematika menjadi beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi dari penjelasan latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan 

pengembangan Sistem Pemilihan Dosen Berprestasi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi penjelasan terkait analisa masalah, analisa sistem, 

kebutuhan sistem dan perancangan yang berkaitan pengembangan Sistem 

Pemilihan Dosen Berprestasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai implementasi yang dilakukan 

berdasarkan perancangan yang telah dibuat dan pengujian dari hasil 

implementasi yang telah dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan, guna untuk pengembangan selanjutnya. 


