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BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan yang berkaitan 

dengan pengembangan sistem. Analisa dilakukan dengan mendeskripsikan analisa 

masalah, analisa sistem, serta analisa kebutuhan baik itu kebutuhan fungsional 

maupun non-fungsional. Sedangkan pada perancangan sistem meliputi desain dari 

diagram UML (Unified Modelling Language) yang terdiri dari Use Case Diagram, 

Activity Diagram dan Sequence Diagram, hingga desain antarmuka (Interfaces) 

yang berkaitan dengan implementasi metode Weighted Product. 

 

3.1. Analisa Masalah 

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa 

permasalahan yang terjadi. Berikut adalah masalahnya : 

a. Pemilihan dosen berprestasi di Universitas Muhammadiyah Malang masih 

dilakukan dengan cara manual dengan menghitung nilai rata-rata. 

b. Informasi yang masih kurang transparansi terkait siapa yang menjadi calon 

dosen berprestasi. 

c. Pengolahan data kinerja dosen masih menggunakan Microsoft Excel untuk 

penyimpanan data, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pada saat 

pengolahan data. 

  

3.2. Analisa Sistem 

Dari permasalahan-permasalahan yang dijabarkan pada analisa masalah, 

maka solusi yang akan diberikan dengan melakukan pengembangan aplikasi 

berupa web application dengan nama Sistem Informasi Manajemen Pemilihan 

Dosen Berprestasi (SIM-DOSPRES). Sistem Dosen Berprestasi ini berfungsi 

untuk melakukan pengumpulan data kinerja setiap dosen, serta pemilihan 

dosen berprestasi yang dilakukan secara online di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3.3. Analisa kebutuhan 

Analisis kebutuhan merupakan langkah awal untuk menentukan 

gambaran perangkat yang akan dihasilkan ketika developer akan melakukan 

pembuatan software. Software yang baik dan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna sangat tergantung pada keberhasilan dalam melakukan analisa 

kebutuhan. Berikut beberapa proses dari analisa kebutuhan yang akan 

dijabarkan pada penelitian ini : 

`  

3.3.1. Kebutuhan Pengguna 

Kebutuhan pengguna menggambarkan fungsi dan fitur sistem dari 

perspektif pengguna. Pengembangan Sistem Pemilihan Dosen 

Berprestasi berfokus pada 4 pengguna yang dimana setiap pengguna 

akan saling terhubung dengan pengguna yang lain. Berikut penggunanya:  

a. BKMA : Administrator (Pemegang Sistem). 

b. DPPM : Mengelola kinerja Dosen  

c. HKI : Mengelola kinerja HKI Dosen  

d. DOSEN  : Melakukan voting. 

Berikut adalah kebutuhan di masing-masing pengguna. 

Tabel 3. 1. Kebutuhan berdasarkan pengguna 

Pengguna Kebutuhan 

 

Seleksi Dosen Berprestasi 

Calon Dosen Berprestasi 

Laporan Calon Dosen Berprestasi 

Pengaturan Voting 

 

 

DPPM 

Buku Ajar 

Penelitian Internal 

Penelitian Eksternal 

Luaran Lain 

Pemakalah Forum Ilmiah 

HKI Hak Kekayaan Intelektual 

DOSEN NIDN Valid (Terdaftar) 
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3.3.2. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang terdiri dari 

beberapa proses-proses yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Pada 

Kebutuhan Fungsional ini dibagi menjadi 4 berdasarkan pengguna untuk 

pengembangan Sistem Pemilihan Dosen Berprestasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Tabel 3. 2. Kebutuhan Fungsional Pengguna BKMA 

Kebutuhan 

Fungsional 
Deskripsi 

Seleksi  Dosen 

Berprestasi 

Mendaftarkan calon dosen berprestasi berdasarkan 

rekomendasi dari metode Weighted Product. 

Calon Dosen 

Berprestasi 

Melakukan pemilihan dosen yang ingin dijadikan 

sebagai calon dosen berprestasi. 

Melakukan pengolahan data calon dosen 

berprestasi. 

Laporan Calon 

Dosen 

Berprestasi 

Melihat list laporan calon dosen berprestasi 

berdasarkan periode (Tahun). 

Melakukan cetak laporan dosen berprestasi 

Pengaturan 

Voting 

Melakukan penentuan tanggal mulainya voting dan 

tanggal berakhirnya voting. 

 

Tabel 3. 3. Kebutuhan Fungsional Pengguna DPPM 

Kebutuhan 

Fungsional 
Deskripsi 

Buku Ajar 

Melakukan pengolahan data buku ajar yang 

meliputi pemilihan dosen, judul, isbn, penerbit, 

kterangan, halaman, tahun dan file bukti 

Penelitian 

Internal 

Melakukan pengolahan data penelitian internal 

yang meliputi judul penelitian, pemilihan ketua, 

nama anggota, sumber dana, jenis penelitian, 

institusi sumber dana, bidang penelitian, bidang 
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penelitian lain, tujuan sosial ekonomi lain, tahun, 

jumlah dana, keterangan invalid dan file bukti. 

Penelitian 

External 

Melakukan pengolahan data penelitian external 

yang meliputi skim, judul penelitian, pemilihan 

dosen, nama anggota, jumlah dana, bidang 

penelitian, bidang penelitian lain, tujuan sosial 

ekonomi, tujuan sosial ekonomi lain, tahun dan file 

bukti. 

Luaran Lain 

Melakukan pengolahan data luaran lain yang 

meliputi judul luaran lain, pemilihan dosen, jenis, 

deskripsi, keterangan invalid, tahun, status berkas 

pendukung dan file bukti. 

Pemakalah 

Forum Ilmiah 

Melakukan pengolahan data pemakalah forum 

ilmiah yang meliputi pemilihan dosen, status 

pemakalah, judul pemakalah, nama forum, 

institusi, tanggal mulai, tanggal selesai, tempat, 

keterangan invalid, status berkas makalah, tahun 

dan file bukti. 

 

Tabel 3. 4. Kebutuhan Fungsional Pengguna HKI 

Kebutuhan 

Fungsional 
Deskripsi 

Hak Kekayaan 

Intelektual 

Melakukan pengolahan data hak kekayaan 

intelektual yang meliputi pemilihan dosen, judul, 

jenis, no. pendaftaran, status hki, no. hki, 

keterangan, tahun, dan file bukti 
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Tabel 3. 5. Kebutuhan Fungsional Pengguna Dosen 

Kebutuhan 

Fungsional 
Deskripsi 

NIDN Valid 

(Terdaftar) 

Melakukan voting dengan memasukkan data diri 

yang meliputi nidn pemilih, email, rating dan 

alasan. 

 

3.3.3. Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 

dari macam-macam kebutuhan untuk Sistem Pemilihan Dosen 

Berprestasi. Spesifikasi kebutuhan ini melibatkan perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (Software) dan pengguna (User). Berikut 

kebutuhan non fungsional : 

Tabel 3. 6. Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan 

Non Fungsional 
Deskripsi 

 (Hardware) 
Perangkat komputer / server 

Printer 

 (Software) 
Mendukung di semua jenis browser (responsive) 

Microsoft Office atau sejenisnya 

(User) 

karyawan BKMA 

karyawan DPPM 

karyawan HKI 

Dosen UMM 
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3.4. Desain Kerangka Sistem 

 

Gambar 3. 1. Desain Kerangka Konsep Penelitian 

 

Keterangan Gambar: 

Yang Diteliti 

 

Pada desain kerangka terdapat parameter yang berisi kriteria dari kinerja 

dosen, kriteria dari kinerja dosen tersebut meliputi Buku Ajar, Penelitian 

Internal, Penelitian Eksternal, Luaran Lain, Pemakalah Forum Ilmiah dan Hak 

Kekayaan Intelektual dengan penggunaan metode Weighted Product, yang 

dimana akan menghasilkan rekomendasi seleksi calon dosen berprestasi untuk 

dilakukan ke proses voting. 

 

3.5. Use Case Diagram 

Pada pengembangan sistem pemilihan dosen berprestasi ini terdapat 4 

aktor. 4 aktor tersebut ialah BKMA yang menjadi Administrator, DPPM untuk 

mengelola kinerja dosen, HKI yang juga sebagai pengelola kinerja dosen hanya 

saja yang dikelola hanyalah kinerja hki dosen dan Dosen sebagai users public 

yang diberikan hak untuk melakukan voting terhadap calon dosen berprestasi 

yang terpilih dari proses seleksi. 
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Gambar 3. 2. Use Case Diagram (Aktor BKMA dan Dosen) 

 

Aktor BKMA dapat melakukan pengolahan data prestasi unggul, 

melakukan pemilihan siapa kandidat dosen yang akan dijadikan calon dosen 

berprestasi untuk voting berdasarkan rekomendasi dari metode weighted 

product, dapat melihat laporan sementara hasil voting calon dosen berprestasi 

yang dimana aktor dosen yang melakukan voting dengan menggunakan nidn 

dan email, pengaturan tanggal buka tutup untuk pemilihan dosen berprestasi, 

pengaturan voting dan juga pengolahan data pengguna selain dosen. 
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Gambar 3. 3. Use Case Diagram (Aktor HKI, DPPM dan Dosen) 

 

Aktor HKI hanya dapat melakukan pengolahan kinerja Hak Kekayaan 

Intelektual. Berbeda dengan aktor HKI, aktor DPPM dapat melakukan 

pengolahan kinerja dosen dimulai dari penelitian internal maupun eksternal, 

buku ajar, luaran lain dan pemakalah forum ilmiah. Sedangkan untuk aktor 

dosen dapat melakukan pengolahan semua kinerja dosen. 

 

3.6. Activity Diagram 

Pada desain activity diagram ini akan menjabarkan proses aktifitas yang 

terjadi pada sistem pemilihan dosen beprestasi yang dimulai dari proses 

pengolahan data kinerja dosen (kriteria), rekomendasi calon dosen berprestasi 

dengan metode weighted product, proses voting yang dilakukan oleh dosen, 

hingga hasil akhir siapa yang menjadi dosen berprestasi di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 
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3.6.1. Tambah Kinerja Dosen 

 

Gambar 3. 4. Activity Diagram Tambah Kinerja Dosen 

 

Penambahan kinerja dosen ini melibatkan 2 aktor, yaitu DPPM dan 

juga HKI. Dari kedua aktor ini mendapatkan akses untuk melakukan 

penambahan/pengolahan data kinerja dosen berdasarkan hak akses yang 

telah ditentukan. 

DPPM : Mengelola kinerja dosen, kecuali kinerja HKI dosen 

HKI  : Mengelola kinerja HKI dosen  
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3.6.2. Seleksi Dosen Beprestasi 

 

Gambar 3. 5. Activity Diagram Seleksi Dosen Berprestasi (WP) 

 

Seleksi dosen berprestasi merupakan aktifitas dari aktor BKMA 

yang dimana melakukan proses pendaftaran seleksi calon dosen 

berprestasi berdasarkan rekomendasi dari metode Weighted Product. 

 

3.6.3. Calon Dosen Berprestasi (Voting) 

 

Gambar 3. 6. Activity Diagram Calon Dosen Berprestasi (Voting) 
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Pada Activity Diagram calon dosen berprestasi (Voting) hanya 

menampilkan list calon dosen berprestasi yang telah terpilih/didaftarkan 

pada halaman seleksi calon dosen berprestasi untuk dilanjutkan ke 

tahapan voting. 

 

3.6.4. Voting 

 

Gambar 3. 7. Activity Diagram Voting 

 

Voting untuk calon dosen berprestasi dilakukan di halaman utama 

sistem pemilihan dosen berprestasi yang dimana dosen memilih satu dari 

beberapa calon dosen berprestasi untuk dilakukan voting. Pada saat 

melakukan voting, dosen wajib untuk masukkan data diri ke dalam field 

yang telah disediakan, yang dimana data diri tersebut meliputi nidn, 

email, nilai dan juga alasan. Nilai yang diberikan oleh dosen pada saat 
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melakukan voting digunakan untuk menghasilkan penilaian di laporan 

calon dosen berprestasi yang dikelola oleh BKMA (Administrator). 

 

3.6.5. Laporan Dosen Berprestasi (Voting) 

 

Gambar 3. 8. Activity Diagram Laporan Dosen Berprestasi (Voting) 

 

Laporan dosen berprestasi (Voting) merupakan proses setelah 

dilakukan voting dari dosen kepada calon dosen berprestasi, maka hasil 

penilaian dari voting yang dilakukan oleh para dosen akan di evaluasi 

dengan melihat siapa yang calon dosen berprestasi yang mendapatkan 

nilai tertinggi. Dengan nilai tertinggi akan mendapatkan peringkat 

pertama dan dinobatkan sebagai dosen berprestasi. 

 

3.7. Sequence Diagram 

Sequance Diagram merupakan diagram yang menggambarkan 

kolaborasi dinamis antara sejumlah object. Hal ini bertujuan menampilkan 

rangkaian pesan yang dikirim antara object juga interaksi antara object. 

Dalam penelitian ini akan menjabarkan proses dari Sistem Pemilihan 

Dosen Berprestasi yang dimulai dari penambahan data kinerja dosen hingga 

dengan penerapan metode Weighted Product yang telah tersusun pada konsep 

Framework CodeIgniter MVC (Model View Controller). 
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Gambar 3. 9. Sequence Diagram Tambah Data Kinerja Dosen 

 

 

Gambar 3. 10. Sequence Diagram Seleksi Dosen Berprestasi 
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3.8. Desain Database 

Pada poin sebelumnya telah dijelaskan bahwa data bersumber dari data 

kinerja setiap dosen yang sudah ada (excel), maka dibuat sebuah view pada 

basis data untuk menentukan hasil dari setiap tabel kinerja dosen. 

 

 

Gambar 3. 11. Rancangan Database kinerja dosen 

 

Selain menambahkan view untuk proses seleksi dosen, ditambahkan pula 

3 table yang akan digunakan untuk proses perhitungan dari penerapan metode 

Weighted Product. 

 

 

Gambar 3. 12. Rancangan Database Metode Weighted Product  
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3.9. Desain Antarmuka (Interfaces) 

Pada rancangan Mock Up di sistem Sistem Pemilihan Dosen Berprestasi 

ini hanya menjabarkan apa yang telah digambarkan pada Desain Kerangka, 

yang dimana proses penerapan Metode Weighted Product (WP) pada sistem. 

 

 

Gambar 3. 13. Mock Up Rekomendasi Cadospres Berdasarkan Metode WP 

 

Pada gambar diatas merupakan tampilan Mock Up dari seleksi calon 

dosen berprestasi yang dimana menghasilkan rekomendasi calon dosen 

berprestasi berdasarkan penerapan metode Weighted Product pada sistem. 

Perhitungan dilakukan berdasarkan beberapa kinerja dosen yang di tentukan 

sebagai kriteria untuk perhitungan. 

Sedangkan untuk gambar Mock Up Laporan Hasil Voting merupakan 

penentuan siapa yang berhak dinobatkan sebagai dosen berprestasi. Penentuan 

dari halaman tersebut dilihat berdasarkan nilai voting tertinggi yang diberikan 

dosen pada saat melakukan voting, nilai voting tersebut kemudian dihitung 

berdasarkan rata-rata nilai voting lainnya, kemudian diurutkan berdasarkan 

nilai tertinggi dari hasil rata-rata perhitungan nilai voting. 
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Gambar 3. 14. Mock Up Laporan Hasil Voting 

 

3.10. Perhitungan Metode Weighted Product 

Pada tahap ini mejabarkan tentang proses perhitungan metode Weighted 

Product sebelum melakukan implementasi ke sistem. Terdapat beberapa proses 

dan tahapan yang akan dilakukan untuk menentukan hasil nilai terbaik dengan 

menggunakan metode Weighted Product ini, berikut proses dan tahapannya. 

Tedapat beberapa kriteria yang diambil berdasarkan kinerja dari dosen 

Universitas Muhammadiyah Malang, dari kinerja tersebut kemudian diberikan 

masing ID Kriteria sebagai inisialisasi dari kriteria tersebut. 

Tabel 3. 7. Criteria 

ID Criteria Criteria 

C1 Buku Ajar 

C2 Penelitian Internal 

C3 Internal Eksternal 

C4 Luaran Lain 

C5 Pemakalah Forum Ilmiah 

C6 Hak Kekayaan Intelektual 
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Beberapa detail data terhadap dosen diambil untuk dijadikan sebagai 

alternatif dalam pengimplementasian metode Weighted Product.  

Tabel 3. 8. Alternative 

ID Alternative Alternative 

A1 Dosen 1 (Masduki) 

A2 Dosen 2 (Rahayu H) 

A3 Dosen 3 (Ishomuddin) 

A4 Dosen 4 (Nurul Z) 

 

Dalam proses pengambilan keputusan dengan metode Weighted Product 

ini kemudian diberikan bobot preferensi dari setiap kriteria yang akan 

digunakan. 

Tabel 3. 9. Bobot Preferensi Criteria 

Criteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Bobot 30 20 20 10 10 10 

 

Setelah dilakukan pemberian bobot preferensi dari masing-masing 

kriteria, selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap alternatif dan kriteria. 

Tabel 3. 10. Penyesuaian Alternative dan Criteria 

Alternative (Dosen) 
Penilaian Criteria (Kinerja Dosen) 

C1  C2 C3 C4 C5 C6 

(A1) Dosen 1 (M) 15 1 4 2 1 5 

(A2) Dosen 2 (R) 11 1 3 1 1 3 

(A3) Dosen 3 (I) 9 1 3 1 1 2 

(A4) Dosen 4 (N) 15 1 3 2 2 5 

 

3.10.1. Perbaikan Bobot 

Sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu, sehingga 

∑ 𝑤𝑗 = 1 dengan cara : 

𝑊𝑗 =  
𝑊𝑗

∑ 𝑊𝑗
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Dari nilai bobot preferensi sebelumnya, yaitu 𝑊 = (30, 20, 20, 10, 10) 

𝑊𝑗 merupakan 𝑊 index ke 𝑗. Jadi untuk 𝑊1 yaitu 30, 𝑊2 yaitu 20 

dan seterusnya. 

Dan ∑ 𝑤𝑗 merupakan jumlah dari 𝑊 yaitu 30 + 20 + 20 + 10 + 10. 

Jadi untuk perbaikan bobot 𝑊1 sampai dengan 𝑊5 menjadi : 

𝑊1 =  
30

30 + 20 + 20 + 10 + 10
= 0,30 

𝑊2 =  
20

30 + 20 + 20 + 10 + 10
= 0,20 

𝑊3 =  
20

30 + 20 + 20 + 10 + 10
= 0,20 

𝑊4 =  
10

30 + 20 + 20 + 10 + 10
= 0,10 

𝑊5 =  
10

30 + 20 + 20 + 10 + 10
= 0,10 

𝑊6 =  
10

30 + 20 + 20 + 10 + 10
= 0,10 

 

3.10.2. Penentuan Nilai Vector S 

Dalam menentukan nilai dari Vektor 𝑆 dapat dihitung dengan 

menggunakan cara : 

𝑆𝑖 = ∏  =𝑗
𝑛   𝑥𝑖𝑗

𝑤𝑗  

Untuk perhitungan sederhanya kembali pada Tabel 3.10 Penyesuaian 

Alternative dan Criteria. Pada baris pertama (A1) masing-masing kriteria 

memiliki nilai sebagai berikut : 

(C1 = 15), (C2 = 1). (C3 = 4), (C4 = 2), (C5 = 1), (C6 = 5) 

Kemudian dipangkatkan dan dikalikan nilai masing-masing kriteria 

dengan bobot yang telah diperbaiki. 
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S1 = (150.30) x (10.20) x (40.20) x (20.10) x (10.10) x (50.10)  

S2 = (110.30) x (10.20) x (30.20) x (10.10) x (10.10) x (30.10)  

S3 = (90.30) x (10.20) x (30.20) x (10.10) x (10.10) x (20.10)     

S4 = (150.30) x (10.20) x (30.20) x (20.10) x (20.10) x(50.10) 

 

S1 = 2.25 x 1 x 1.31 x 1.07 x 1 x 1.17 = 3.68997525 

S2 = 2.05 x 1 x 1.24 x 1 x 1 x 1.11 = 2.82162 

S3 = 1.93 x 1 x 1.24 x 1 x 1 x 1.07 = 2.560724 

S4 = 2.25 x 1 x 1.24 x 1.07 x 1.07 x 1.17= 3.73729707 

 

3.10.3. Penentuan Nilai Vector V 

Pada tahap ini terdapat cara untuk menentukan nilai dari Vektor 𝑉. 

Untuk menentukan nilai Vektor yang akan digunakan, dengan cara 

menghitung Preferensi (Vi) untuk perangkingan. Berikut adalah 

rumusnya : 

𝑉𝑖 = 
∏ =1 𝑥

𝑖𝑗𝑤𝑗
𝑛
𝑗

∏ =𝑛
𝑗 1 (𝑥𝑗∗)

𝑤𝑗    sederhanaanya seperti  𝑉𝑖 = 
𝑆1

𝑆1+ 𝑆2+ 𝑆3+ 𝑆4
 

Jadi hasil untuk menghitung Preferensi (Vi) adalah sebagai berikut : 

𝑉1 = 
3.68997525

3.68997525 + 2.82162 + 2.560724 + 3.73729707
 

𝑉2 = 
2.82162

3.68997525 + 2.82162 + 2.560724 + 3.73729707
 

𝑉3 = 
2.560724

3.68997525 + 2.82162 + 2.560724 + 3.73729707
 

𝑉4 = 
3.73729707

3.68997525 + 2.82162 + 2.560724 + 3.73729707
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Maka hasil nilai dari pehitungan masing-masing Preferensi (Vi) adalah : 

𝑉1 = 0.2880629 

𝑉2 = 0.22027358 

𝑉3 = 0.19990638 

𝑉4 = 0.29175714

3.10.4. Perangkingan 

Perangkingan merupakan tahapan akhir dari penerapan metode 

Weighted Product. Hasil nilai dari pehitungan masing-masing Preferensi 

(Vi) diurutkan berdasarkan nilai terbaik. Berikut adalah hasil dari urutan 

yang dimulai dari nilai terbaik : 

Tabel 3. 11. Perangkingan dari Nilai Terbaik 

Alternative (Dosen) Nilai Vektor V Rangking 

(A4) Dosen 4 (N) 0.29175714 1 

(A1) Dosen 1 (M) 0.2880629 2 

(A2) Dosen 2 (R) 0.22027358 3 

((A3) Dosen 3 (I) 0.19990638 4 


