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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Penghargaan 

Sistem penghargaan berkaitan dengan aspirasi dan motivasi di kalangan 

dosen diharapkan menjadi salah satu cara dalam pengembangan manajemen 

akademik di masing-masing Perguruan Tinggi. Selain itu sistem penghargaan 

akan merupakan salah satu unsur penting dan memiliki peran dalam 

menumbuh kembangkan suasana akademik, yang pada akhirnya dapat 

mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan 

sesuai dengan yang diharapkan. Sistem penghargaan harus sejalan dan sesuai 

dengan harkat dan martabat dosen sebagai penggali dan pengembang ilmu, 

teknologi, dan seni serta budaya, peneliti dan pengabdi pada masyarakat [1]. 

 

2.2. Dosen Berprestasi 

Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam beberapa tahun terakhir 

memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan Perguruan 

Tinggi asal, serta diakui pada tingkat nasional atau internasional. Pemilihan 

dosen beprestasi mempunyai tujuan untuk memberi pengakuan kepada dosen 

yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan 

peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan [1]. 

Pemilihan dosen berprestasi diharapkan bermanfaat dalam : 

1. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan sivitas akademika 

untuk “bekerja lebih keras dan lebih cerdas” dalam melaksanakan tridarma 

Perguruan Tinggi dan meningkatkan produktivitas Perguruan Tinggi. 

2. Menciptakan suasana akademik yang mengarah kepada terwujudnya 

kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan dedikasi di 

bidang pendidikan tinggi. 

3. Menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya. 
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2.3. Metode Weighted Product 

Metode menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating  atribut, 

dimana rating setiap atribut harus dipangkatan dulu dengan bobot atribut yang 

bersangkutan, proses ini sama halnya dengan proses normalisasi [5]. Berikut 

proses dari metode Weighted Product. 

𝑆𝑖 = ∏  =𝑗
𝑛  𝑥𝑖𝑗𝑤𝑗 ; dengan i= 1,2,…,n 

dimana : 

S  : Preferensi alternatif dianologikan sebagai Vektor S 

X  : Nilai kriteria 

W : Bobot kriteria/subkriteria 

I   : Alternatif 

j   : Kriteria 

n   : Banyaknya kriteria 

Dimana ∑ 𝑤𝑗=𝑗  1. 𝑤 adalah pangkat bernilai positive untuk atribut 

keuntungan dan bernilai negative untuk atribut biaya. 

Preferensi relatif dari setiap alternative diberikan sebagai : 

𝑉𝑖  = 
∏ =1 𝑥

𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗

∏ =𝑛
𝑗 1 (𝑥𝑗∗)

𝑤 𝑗 ; dengan 1 = 1,2,…,n 

dimana : 

V  : Preferensi alternatif dianalogikan sebagai vektor V 

X  : Nilai Kriteria 

W : Bobot kriteria/subkriteria 

i   : Alternatif 

j   : Kriteria 

n  : Banyaknya kriteria 

*  : Banyaknya kriteria yang telah dinilai pada vektor S 

Dimana ∑ 𝑤𝑗 = 1… 𝑤𝑗 adalah pangkat bernilai positive untuk atribut 

keuntungan, dan bernilai negative untuk atribut biaya. 
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2.4. Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen (management information system atau 

MIS/SIM) merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk 

mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan 

manajemen. SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan sebagai 

kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab 

mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan 

pengendalian [7]. 

 

2.5. PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa scripting yang 

tergabung menjadi satu dengan HTML dan dijalankan pada server side atau 

semua perintah yang diberikan akan secara penuh dijalankan pada server, 

sedangkan yang dikirimkan ke klien (browser) hanya berupa hasilnya saja [8]. 

 

2.6. MySQL 

SQL ini merupakan bahasa standar yang digunakan untuk Relational 

Database Management Systems (RDBMS), pernyataan-pernyataan SQL 

digunakan untuk melakukan beberapa tugas seperti update data atau 

menampilkan data dari basis data [8]. 

 

2.7. CodeIgniter 

Codeigniter merupakan aplikasi open source yang berupa framework 

dengan model MVC (Model View Controller) dan HMVC (Hierarchical Model 

View Controller) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan 

PHP. Framework dapat diartikan sebagai kumpulan dari fungsi/prosedur dan 

class-class untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan sehingga bisa lebih 

mempermudah dan mepercepat pekerjaan seorang programmer, tanpa harus 

membuat fungsi atau class dari awal [9]. 
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2.9.1. MVC (Model View Controller) 

Gambar 2. 1. Konsep MVC (Model View Controller) 

MVC (Model View Controller) memisahkan pengembangan 

aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi 

seperti manipulasi data (model), user interface (view) dan bagian yang 

menjadi kontrol aplikasi (controller) [9]. 

2.9.2. HMVC (Hierarchical Model View Controller) 

Gambar 2. 2. Konsep HMVC (Hierarchical Model View Controller) 

HMVC (Hierarchical Model View Controller) adalah sebuah pengembangan 

tingkat lanjut dari MVC (Model View Controller) yang bersifat modular atau per 

modul-modul, yang diamana setiap satu modul memiliki masing-masing fungsi dari 

model, view dan controller [9]. 


