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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alur Penelitian 

Alur penelitian merupakan pedoman dalam melaksanakan penelitian agar 

mencapai hasil yang diinginkan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya, dimana alur penelitian menggunakan motede SDLC 

dengan model WaterFall pada berikut ini : 

 

Gambar 3.1 Alur penelitian metode SDLC 
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Berdasarkan gambar 3.1 menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian 

yang dilakukan dari awal hingga akhir. Alur penelitian dimulai dengan perancangan 

arsitektur, dimana pada tahap ini penulis melakukan pengamatan terhadap masalah 

yang dihadapi dan melakukan pengumpulan informasi, baik mengenai perancangan 

pada sistem maupun informasi mengenai permasalahan, setelah mendapatkan 

informasi maupun data yang digunakan dalam penelitian, maka penulis melakukan 

tahap Analisa pada informasi maupun data yang dikumpulkan dari penelitian. 

Setelah melakukan tahap perancangan arsitektur dan analisa terhadap 

pengamatan permasalahan, maka dilakukan perancangan UML terhadap sistem 

dimana merupakan bagian dari gambaran tampilan sistem dan proses kerja dari 

sistem yang akan dibangun dengan mendesain ERD, DFD, use case diagram, 

activity diagram, sequence diagram dan yang terakhir adalah class diagram. 

Selanjutnya penulis melakukan perancangan atau pengembangan aplikasi 

dari hasil perancangan yang didesain baik database, tampilan maupun cara kerja 

sistem, sehingga setelah selesai dalam perancangan aplikasi maka masuk pada 

tahap akhir dimana dalam melakukan implementasi sistem. 

3.2 Analisa Permasalahan 

3.2.1. Masalah sistem yang sedang berjalan 

Sistem pendukung keputusan dosen terbaik berdasarkan nilai dari angka 

kredit dosen, sebelumnya belum diterapkan pada Universitas Interrnasional Batam, 

dan sistem yang digunakan dalam perhitungan angka kredit dosen masih dalam 

bentuk manual, seperti menginput data dengan menggunakan Microsoft Excel. 
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3.2.2. Analisis Hasil Solusi 

Sistem pendukung keputusan dosen terbaik berdasarkan nilai dari angka 

kredit dosen, dirancang dengan tujuan agar dapat meningkatkan produktivitas kerja 

dosen, dan pemilihan metode TOPSIS yang digunakan untuk menentukan peringkat 

dosen terbaik berdasarkan kriteria dan penentuan bobot-bobot dalam penilaian. 

3.3 Analisis Kebutuhan Perangkat 

3.3.1. Kebutuhan Hardware 

Spesifikasi hardware yang digunakan dalam perancangan sistem adalah 

sebagai berikut ini : 

1. Satu unit laptop atau komputer : 

a. Processor : Intel(R) Core(TM)i5-2410M @2.30GHz. 

b. Memory : 8GB 

c. Harddisk : 230GB 

d. Internet 

2. Pelaratan input: 

a. Mouse 

b. Keyboard 

3. Peralatan output: 

a. Monitor 

Spesifikasi yang hardware minimal yang digunakan adalah berikut ini : 

1. Spesifikasi minimal komputer yang digunakna : 

a. Processor minimal : Intel Dual Core 

b. Memory minimal 1GB 
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c. Kapasitas harddisk 100GB 

2. Peralatan input: 

a. Mouse 

b. keyboard 

3. Peralatan output: 

a. Mouse 

b. Keyboard 

3.3.2. Kebutuhan Software 

Software minimal yang diperlukan dalam perancangan website dan 

rekomendasi untuk user adalah sebagai berikut : 

1. Sistem operasi (Window 7). 

2. Internet Browser Seperti Google Chrome, Internet Exploler, Firefox dan 

sejenisnya. 

3.3.3. Kebutuhan User 

Untuk dapat menjalankan sistem perhitungan dosen terbaik berbasis web 

maka dibutuhkan beberapa user antara lain : 

1. Admin : 

a. Mengelolah system. 

b. Melakukan proses perhitungan dan 

2. User (Dosen): 

a. Menginput data. 

b. Melakukan proses perhitungan.  
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3.4 Perancangan Sistem  

3.4.1. Flowchart 

Flowchart sebelumnya telah dijelaskan dan dibagian bawah ini merupakan 

penjelasan Flowchart dari user umum dan user admin. 

3.4.1.1. Flowchart Admin 

Flowchart ini menjelaskan alur kerja dari sistem yang di akses oleh user 

admin, dan admin melakukan login terdapat berbagai menu pilihan yang akan 

diakses, dan berfungsi untuk melakukan penambahan, perubahan, menampilkan 

data maupun penghapusan data, data tersebut berupa data dosen, data angka kredit 

dosen dan perhitungan dosen berprestasi dimana proses perhitungan dosen terbaik 

dilakukan oleh admin dan dapat dilihat pada gambar 3.2. 

3.4.1.2. Flowchart User Normal (Dosen) 

   Flowchart ini menjelaskan alur kerja dari sistem dimana diakses oleh user 

normal (Dosen), pada saat memasuki homepage dan melakukan login dan terdapat 

beberapa menu pilihan pada saat login seperti menu profil, angka kredit dosen, 

melakukan perhitungan dosen terbaik berdasarkan angka kredit dan menu lainnya, 

untuk melakukan perhitungan dosen terbaik dimana dosen harus melakukan 

pengisian status dosen kemudian memasukkan angka kredit berdasarkan tahun 

dimana angka kredit terbagi menjadi unsur Pendidikan, unsur penelitian, unsur 

pengabdian, unsur penunjang, dan untuk perhitungan dosen terbaik dilakukan oleh 

admin dan seorang dosen hanya dapat menampilkan data peringkat dosen terbaik 

dan dapat dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.1 Flowchart Admin 
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Gambar 3.3 Flowchart Normal User (Dosen) 
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3.5 UML 

3.5.1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram dari system yang dirancang dapat dilihat dari gambar di 

bawah ini, dimana ketika login menggunakan admin atau normal user (Dosen) akan 

diarahkan menuju masing-masing hak akses : 

 

Gambar 3.4 Use Case Diagram sistem Perhitungan dosen terbaik 
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3.5.2. Sequence Diagram 

Sequence diagram dari system yang dirancang dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

3.5.2.1. Sequence Diagram untuk melakukan login 

 

Gambar 3.5 Sequence Diagram pada saat melakukan login 
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3.5.2.2. Sequence Diagram pada saat pengolahan data dosen 

 

Gambar 3.6 Sequence Diagram pengolahan data dosen 
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3.5.2.3. Sequence Diagram pada saat dosen mengolah data PAK 

 

Gambar 3.7 Sequence Diagram dosen mengolah data PAK 
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3.5.2.4. Sequence Diagram perhitungan dosen berprestasi 

 

Gambar 3.8 Sequence Diagram sistem perhitungan dosen berprestasi 

3.5.3. Class Diagram 

Class Diagram memberikan gambaran dari sistem yang dirancang, dimana 

setiap class yang terdapat pada sistem memiliki relasi terhadap class lainnya, dan 

di rancang berdasarkan gambaran dari usecase diagram, dan sequence diagram, 

yang terdiri dari 3 bagian dari urutan atas sampai kebawah, pertama nama class dari 
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sistem, dan bagian kedua berisi nama table maupun field, kemudian bagian terakhir 

merupakan kumpulan method-method yang dibutuhkan pada saat perancangan 

system dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.9 Class Diagram sistem perhitungan dosen berprestasi 
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3.5.4. ERD 

Berikut ini merupakan gambaran ERD yang sistem yang dirancang : 

 

Gambar 3.10 ERD sistem perhitungan dosen berprestasi 

3.5.5. Rancangan Tampilan Sistem  

3.5.5.1. Rancangan Tampilan Login 

 

Gambar 3.11 Login Form sistem perhitungan dosen terbaik 
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Pada gambar diatas merupakan login form, dimana terdapat logo dan 2 

textbox username dan password, dan bagian paling bawah merukan button login, 

dimana pada saat berhasil login akan di arahkan ke tampilan form admin maupun 

dosen.  

3.5.5.2. Rancangan Tampilan Form Admin 

 

Gambar 3.12 Tampilan Admin Form 

Pada gambar di atas merupakan tampilan form admin dimana pada bagian 

paling atas menjelaskan tampilan logo pada posisi atas bagian kiri dan dibawahnya 

merupakan button yang digunakan untuk menuju tampilan-tampilan form lainnya 

seperti create, update, delete, dan view pada saat melakukan inputan pada 

perhitungan angka kredit dosen seperti pendidikan, pengabdian, penelitian dan 

penunjang. 

Sedangkan pada bagian tengah merukan tampilan halaman yang akan 

ditampilkan pada saat mengklik button yang disediakan pada bagian kiri, dan 
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terakhir merupakan tampilan button dropdown dari user dimana digunakan pada 

saat melakukan logout pada bagian kanan atas. 

3.5.5.3. Rancangan Tampilan Form Dosen 

 

Gambar 3.13 Tampilan Form dosen 

Pada gambar di atas merupakan tampilan form dosen dimana, bagian kanan atas 

merupakan button dropdown yang berfungsi untuk keluar dari halaman dosen, 

sedangkan pada bagian bawahnya merupakan tampilan yang dihasilkan dari button 

bagian kiri dimana ketika button di klik akan menampilkan form berdasarkan button 

yang di klik seperti pada saat melakukan perhitungan angka kredit dosen, mencetak 

report dan melihat hasil dosen terbaik berdasarkan penilaian dari angka kredit dosen 

setiap tahun.  
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