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ABSTRAK

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas
Komunikasi dan Informatika Jawa Timur memiliki pegawai yang berpotensi
sehingga cukup merepotkan atasan dalam memberi penilaian kinerja terhadap
pegawainya, apalagi penilaiannya masih dalam bentuk kertas yang rawan hilang
dan masih subjektif.
Untuk itu perlu dirancang sebuah aplikasi sistem bantu agar dapat
memberikan kemudahan dalam proses penilaian karyawan. Hal inilah yang
mendorong Penulis untuk mengadakan penelitian pada Dinas Komunikasi dan
Informatika dengan membuat sistem baru yang diharapkan dapat memberikan
kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode
yang digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Konsep
metode AHP adalah merubah nilai-nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif sehingga
keputusan-keputusan yang keluar lebih objektif.
Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, aplikasi ini dapat
membantu atasan dalam meliai kinerja pegawainya dengan objektif dan
memudahkan dalam pengambilan keputusan pegawai terbaik.

Kata Kunci : Aplikasi, Sistem Pendukung Keputusan, AHP, Dinas Komunikasi dan
Informatika, Penilaian Pegawai
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Keberhasilan suatu perusahaan baik besar maupun kecil bukan sematamata ditentukan oleh sumber daya alam yang tersedia, akan tetapi banyak
ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan
sumbangan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Untuk
itu perusahaan perlu melakukan penilaian atas kinerja para karyawannya. Penilaian
kinerja merupakan persoalan yang penting dalam mengola kinerja karyawan. Hal
ini ditunjukan untuk mengetahui seberapa kualitas kinerja yang dimiliki para
pegawai.Terdapat beberapa faktor yang menjadi penilaian, misalnya orientasi
pelayanan, kerjasama, kedisiplinan, kepemimpinan, komitmen, integritas dan
pemanfaatan media kerja.
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terutama pada
bagian Aplikasi Informatika (Aptika) untuk mengetahui kinerja para pegawainya,
pimpinan melakukan suatu proses penilaian. Namun dalam hal ini pimpinan belum
bisa membuat suatu analisa-analisa yang efektif, mengingat dalam proses penilaian
ini masih bersifat manual yaitu menggunakan kertas dan bersifat subjektif yang
system penilaiannya masih terpacu pada pegawai yang dikenal baik bukan berdasar
kinerja pegawainya sendiri. Sehingga perhitungan nilai kinerja pegawai menjadi
kurang efektif serta pendokumentasian proses penilaian tidak dilakukan dengan
baik dan bisa berakibat data penilaiannya hilang.
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Untuk itu perlu dirancang sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan
dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Proses (AHP), sehingga
nantinya akan dapat menghasilkan suatu analisa yang efektif, efisien, dan objektif.
Hal inilah yang mendorong untuk mengadakan penelitian pada Dinas Komunikasi
dan Inforrnatika Provinsi Jawa Timur terutama pada bagian Aplikasi Informatika
(Aptika) dengan membuat sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai
berprestasi berbasis web dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy
Proses (AHP) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memperoleh
penilaian pegawai.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan
permasalahan yang ada, yaitu Bagaimana merancang dan membangun Sistem
Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Bagian Aplikasi Informatika
(Aptika) Berbasis Web Dengan Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) ?.

1.3 Pembatasan Masalah
Batasan masalah pada kerja praktik Sistem Pendukung Keputusan Penilaian
Kinerja Pegawai Bagian Aplikasi Informatika (Aptika) Berbasis Web Dengan
Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP) adalah sebagai berikut :
1. Aplikasi ini digunakan untuk pengambilan keputusan penilaian kinerja pegawai
yang berprestasi.
2. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa PHP dan database menggunakan
Mysql.
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1.4 Tujuan
Adapun tujuan dari implementasi sistem pendukung keputusan penilaian
kinerja pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bagian
Aptika yaitu :
1. Memudahkan pemimpin dalam menentukan pegawai yang berpredikat baik.
2. Memudahkan pemimpin memberikan reward terhadap pegawai yang
berpredikat baik.
3. Meminimalkan waktu dalam penilaian kinerja pegawai.
4. Meningkatkan konsistensi dan keakuratan dalam menentukan pegawai yang
berpredikat baik.
Adapun juga tujuan bagi kami yaitu :
1. Meningkatkan kedisiplinan, etika, dan tanggung jawab.
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuan.
3. Meningkatkan hubungan sosial dengan perusahaan.

1.5 Manfaat
Berdasarkan perumusan masalah, maka didapatkan manfaat dari kerja
praktik ini, yaitu menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja
Pegawai Bagian Aplikasi Informatika (Aptika) Berbasis Web Dengan Metode
Analytical Hierarchy Proses (AHP) untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi
oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
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1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan kerja praktik ini
adalah sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan dari laporan kerja praktik yang
membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai gambaran umum Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur seperti antara lain :
visi dan misi, pengenalan struktur organisasi serta deskripsi tugas dari
masing-masing bagian yang bersangkutan.

BAB III : LANDASAN TEORI
Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi dalam
perancangan sistem pendukung keputusan penilaian kinerja pegawai
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur bagian
Aptika.
BAB IV : DESKRIPSI PEKERJAAN
Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah pemecahan masalah
berdasarkan analisis kebutuhan diantaranya identifikasi masalah,
analisis masalah, rancangan sistem baru yang diajukan sebagai
alternatif penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi serta
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implementasi sistem yang dilakukan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur bagian Aptika.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pernyataan dalam perumusan
masalah dan beberapa saran yang bermanfaat dalam pengembangan
aplikasi di waktu mendatang.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim
Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur

merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur
berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 242-244 Surabaya, Jawa Timur (60235). Unit kerja
di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibagi
menjadi 6 unit kerja yaitu Sekretariat, Bidang Pengelolaan Data dan Statistik,
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi
Informatika, Bidang Komunikasi Publik, dan Bidang Informasi Publik. Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus siap dalam
melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat disaat jam
kerja.

2.2

Logo Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim
Gambar 2.1 merupakan logo dari Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Timur yang memakai dari Logo Provinsi Jawa Timur karena berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur melalui Sekretaris
Daerah.
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Gambar 2.1 Logo Provinsi Jawa Timur

2.3

Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim
Adapun visi dan misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah

Provinsi Jawa Timur akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:
2.3.1 Visi
“Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik Melalui
TIK di Jawa Timur”.
2.3.2 Misi
1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan
potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan

aplikasi,

muatan

layanan

publik,

standarisasi

penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK
dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

2.4

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jatim
Adapun tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan diuraikan dalam penjelasan di bawah ini:
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2.4.1 Tugas
Membantu Gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang
komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan.
2.4.2 Fungsi


Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi;



Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi;



Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan
informasi;



Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informasi;
dan



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait
dengan tugas dan fungsinya

2.5

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi

Jatim
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada saat ini
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bernama Bapak Ir. Eddy Santoso, MM.
Bapak Eddy membawahi 6 unit kerja yaitu Sekretariat, Bidang Pengelolaan Data
dan Statistik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang
Aplikasi Informatika, Bidang Komunikasi Publik, dan Bidang Informasi Publik.
Pak Eddy dibantu oleh seorang sekretaris, yaitu Bu Sri Ambarrukmi W. SH.
Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa
Timur membawahi beberapa bagian yang terdiri atas : Sub Bagian Tata Usaha, Sub
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Bagian Penyusunan Program dan Anggaran dan Sub Bagian Keuangan. Struktur
organisasi pada Kecamatan Sukolilo dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Provinsi Jawa Timur

Rincian tugas dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika
Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
2.5.1 Sekretariat
Sekretariat memiliki tugas yaitu merencanakan, menyiapkan bahan
pelaksanaan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian,

perlengkapan,

penyusunan

masyarakat dan protokol.
Sekretariat memiliki fungsi :

program,

keuangan,

hubungan
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Pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;



Pengelolaan administrasi kepegawaian;



Pengelolaan administrasi keuangan;



Pengelolaan administrasi perlengkapan;



Pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;



Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;



Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan;



Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia)
di bidang kepegawaian;



Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;



Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;



Pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana;
dan



Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat membawahi:


Sub Bagian Tata Usaha;



Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan



Sub Bagian Keuangan
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2.5.1.1 Sub Bagian Tata Usaha
Sub bagian tata usaha memiliki tugas sebagai berikut:


Menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan
pengiriman

surat-surat,

penggandaan

naskah-naskah

dinas,

kearsipan dan perpustakaan;


Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan
keprotokolan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan
masyarakat;



Menyiapkan

bahan

penyusunan

perencanaan

kebutuhan

kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan,
usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan,
kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urut kepangkatan,
sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan,
mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar,
pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar
kompetensi

pegawai,

tenaga

teknis

dan

fungsional

dan

menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara
lainnya;


Menyiapkan
perlengkapan,

bahan

pelaksanaan

pengadaan,

penyusunan

perawatan,

serta

kebutuhan
pengamanan

perlengkapan dan aset;


Membantu menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum di
bidang kepegawaian; dan
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Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.5.1.2 Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
Sub bagian penyusunan program dan anggaran memiliki tugas sebagai
berikut:


Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan
koordinasi penyusunan program;



Menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;



Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;



Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;



Menyiapkan bahan penghimpunan data dan menyiapkan bahan
perencanaan dan penyusunan anggaran serta kebijakan;



Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan
tatalaksana;



Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharannya; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.5.1.3 Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan memiliki tugas sebagai berikut:


Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk
pembayaran gaji pegawai;



Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan
termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;



Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
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Menyiapkan

bahan

pelaksanaan

pengadministrasian

dan

penatausahaan keuangan;


Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan
menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
barang-barang inventaris;



Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan
penghapusan serta penatausahaan barang milik negara/daerah; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.5.2 Bidang Informasi Publik
Bidang informasi publik memiliki tugas yaitu merumuskan serta
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan layanan informasi public, pengelolaan
informasi publik dan media publik.
Bidang informasi publik memiliki fungsi:


Perumusan kebijakan teknis informasi publik;



Pengoordinasian kebijakan informasi publik;



Pelaksanaan pendokumentasian dan pengklasifikasian informasi
publik;



Pengoordinasian hasil pengolahan aduan masyarakat dengan
instansi terkait;



Pengoordinasian pengolahan informasi/kebijakan nasional dan
daerah;



Pengoordinasian pengemasan ulang konten nasional menjadi konten
daerah;



Pengoordinasian pengelolaan saluran komunikasi media internal;
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Pengoordinasian pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan
melalui media Pemerintah Provinsi dan non Pemerintah Provinsi;



Pengoordinasian di bidang pengelolaan informasi dan media publik;



Penyusunan rumusan pola pembinaan pelayanan informasi publik;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi publik;
dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Informasi Publik membawahi :


Seksi Layanan Informasi Publik;



Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan



Seksi Media Publik;

2.5.2.1 Seksi Layanan Informasi Publik
Seksi Layanan Informasi Publik memiliki tugas sebagai berikut:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan informasi
publik;



Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pengumpulan dan
pengolahan informasi publik;



Menyiapkan bahan pelayanan informasi publik.



Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi layanan informasi publik;



Menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat
dengan instansi terkait;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di
lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan
informasi;
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Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi
Publik (KIP) Provinsi dan melakukan koordinasi dengan Komisi
Informasi Pusat;



Menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data
informasi publik; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.2.2 Seksi Pengelolaan Informasi Publik
Seksi Pengelolaan Informasi Publik memiliki tugas sebagai berikut:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan
informasi publik;



Menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
informasi publik;



Menyiapkan bahan koordinasi kebijakan pengelolaan informasi
publik;



Menyiapkan bahan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan
daerah;



Menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional
menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu
publik;



Menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;



Menyiapkan bahan strategi komunikasi melalui media Pemda dan
non Pemda;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan informasi publik; dan
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Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.2.3 Seksi Media Publik
Seksi Media Publik memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis media publik;



Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan diseminasi informasi
kebijakan melalui media pemda dan non pemda berdasarkan strategi
komunikasi;



Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengembangan dan
pemberdayaan media publik;



Menyiapkan bahan koordinasi dengan media publik pemerintah
daerah Kabupaten/Kota;



Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan pemberdayaan media
pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;



Menyiapkan

menyiapkan

konsep

saluran

komunikasi/media

internal;


Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang
media publik; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.3 Bidang Komunikasi Publik
Bidang komunikasi publik memiliki tugas yaitu menyiapkan bahan
penyusunan dan menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini
publik, sumber daya komunikasi publik dan kemitraan komunikasi publik.
Bidang komunikasi publik memiliki fungsi:
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Perumusan kebijakan teknis pengelolaan opini publik;



Pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini publik;



Pengoordinasian kebijakan pengelolaan opini publik;



Pembinaan dan pengembangan strategi komunikasi publik;



Pelaksanaaan kebijakan kerjasama antar lembaga komunikasi publik;



Pengoordinasian kebijakan pemberdayaan sumber daya dan lembaga
komunikasi publik;



Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi publik; dan



Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Komunikasi Publik membawahi:


Seksi Pengelolaan Opini Publik;



Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik; dan



Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

2.5.3.1 Seksi Pengelolaan Opini Publik
Seksi Pengelolaan Opini Publik memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik;



Menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis isu publik;



Menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini publik;



Menyiapkan bahan penyusunan hasil kajian isu publik di media;



Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis data informasi komunikasi
publik dan citra pemerintah daerah;



Menyiapkan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring isu publik
lintas sektoral di media massa dan media sosial;
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Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pengelolaan opini publik;



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2.5.3.2 Seksi Sumber Daya Komunikasi
Seksi Sumber Daya Komunikasi memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sumber daya
komunikasi publik;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan sumber
daya komunikasi publik;



Menyiapkan bahan penguatan kapasitas dan kompetensi sumber
daya komunikasi publik;



Menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya
komunikasi publik di masyarakat;



Menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di
bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
sumber daya komunikasi publik; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

2.5.3.3 Seksi Kemitraan Komunikasi Publik
Seksi Kemitraan Komunikasi Publik memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan komunikasi
publik;



Menyiapkan

bahan

koordinasi

kelembagaan lintas sektoral;

pemberdayaan

hubungan
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Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga
komunikasi pemerintah;



Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi
komunikasi publik;



Menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga
pemantau media/lembaga konsumen media;



Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang kemitraan
lembaga komunikasi publik;



Menyiapkan

bahan

fasilitasi

pelaksanaan

kegiatan

Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi dan melakukan
koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);


Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kemitraan komunikasi publik; dan



Melaksanakan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

2.5.4 Bidang Aplikasi Informatika
Bidang Aplikasi Informatika memiliki tugas yaitu merencanakan,
menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengkoordinasikan e-Government dan
pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengembangan
Aplikasi serta Persandian dan Keamanan Informasi.
Bidang Aplikasi Informatika memiliki fungsi:


Perumusan kebijakan aplikasi informatika;



Pengendalian mengendalikan persandian dan keamanan informasi;
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Fasilitasi integrasi pelayanan publik e-government;



Pelaksanaan pengembangan perangkat lunak;



Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan (Government Chief
Information Officer);



Pengoordinasian kebijakan aplikasi informatika;



Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

dan

pelaporan

aplikasi

informatika; dan


Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:


Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi;



Seksi Pengembangan Aplikasi; dan



Seksi Persandian dan Keamanan Informasi;

2.5.4.1 Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Seksi Tata Kelola dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tata kelola e-government
dan pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di
bidang pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
implementasi tata kelola pemberdayaan TIK;
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Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur di bidang pemberdayaan TIK;



Menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama tata
kelola dan pemberdayaan TIK;



Menyiapkan

bahan

pembinaan

dan

pengembangan

GCIO

(Government Chief Information Officer );


Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
tata kelola dan pemberdayaan pemberdayaan TIK; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.4.2 Seksi Pengembangan Aplikasi
Seksi Pengembangan Aplikasi memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengembangan aplikasi;



Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan aplikasi;



Menyiapkan

bahan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

pengembangan aplikasi;


Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan Busines Proces
Reenginering (BPR) pada sistem yang berjalan;



Menyiapkan bahan integrasi aplikasi – aplikasi pada layanan publik;



Menyiapkan bahan fasilitasi, pengelolaan, evaluasi dan monitoring
aplikasi;



Menyiapkan bahan koordinasi penguatan pengembangan aplikasi;
dan
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Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.4.3 Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
Seksi Persandian dan Keamanan Informasi memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis persandian dan
keamanan informasi;



Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan
persandian dan keamanan informasi;



Menyiapkan

bahan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

peningkatan persandian dan keamanan informasi;


Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur di bidang persandian dan keamanan informasi;



Menyiapkan bahan pengelolaan Security Operation Center (SOC);



Menyiapkan bahan analisis sistem keamanan dalam upaya
penguatan persandian dan keamanan informasi;



Menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pemulihan data
insiden keamanan informasi;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
persandian dan keamanan informasi; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
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2.5.5 Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tugas
yaitu merencanakan, menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengkoordinasikan
infrastruktur pemberdayaan TIK, pemeliharaan infrastruktur pemberdayaan TIK
dan pengendalian infrastruktur pemberdayaan TIK.
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki
fungsi:


Perumusan kebijakan teknis infrastruktur pemberdayaan TIK;



Pelaksanaan kebijakan infrastruktur pemberdayaan TIK;



Pelaksanaan pengembangan perangkat keras;



Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi bidang infrastruktur
pemberdayaan TIK;



Pelaksanaan DRC (Disaster Recovery Center) dan BCP (Business
Continuity Plan);



Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan infrastruktur
pemberdayaan TIK;



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:


Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;



Seksi Pemeliharaan

Infrastruktur Teknologi

Informasi dan

Infrastruktur

Informasi

Komunikasi; dan


Seksi

Pengendalian

Komunikasi;

Teknologi

dan
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2.5.5.1 Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
Seksi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki
tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan jaringan infrastruktur
pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan perumusan pedoman peningkatan jaringan
infrastruktur pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan analisa kebutuhan bandwidth;



Menyiapkan

bahan

perencanaan

jaringan

infrastruktur

pemberdayaan TIK;


Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan jaringan infrastruktur
pemberdayaan TIK;



Menyiapkan

bahan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

peningkatan jaringan infrastruktur pemberdayaan TIK;


Menyiapkan bahan analisis penguatan jaringan infrastruktur
pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan bandwidth jaringan
infrastruktur pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan koordinasi penguatan jaringan infrastruktur
pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
jaringan infrastruktur pemberdayaan TIK; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
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2.5.5.2 Seksi
Komunikasi

Pemeliharaan

Infrastruktur

Teknologi

Informasi

dan

Seksi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan infrastruktur
pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan Data Center;



Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan
instansi/lembaga terkait dengan Pemeliharaan Data Center;



Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan
Pemeliharaan infrastruktur pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan Pemeliharaan
infrastruktur pemberdayaan TIK;



Menyiapkan bahan fasilitasi hosting dan collocation;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pemeliharaan infrastruktur pemberdayaan TIK; dan


2.5.5.3 Seksi
Komunikasi

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Pengendalian

Infrastruktur

Teknologi

Informasi

dan

Seksi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian infrastruktur
pemberdayaan TIK;
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Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan
instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan pengendalian
infrastruktur pemberdayaan TIK;



Menyiapkan

bahan

pelaksanaan

peningkatan

pengendalian,

pemeliharaan infrastruktur pemberdayaan TIK di lingkungan
Pemerintah Provinsi;


Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam
rangka peningkatan pengendalian infrastruktur Pemberdayaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pengendalian infrastruktur pemberdayaan TIK; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.6 Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
Bidang Pengelolaan Data dan Statistik memiliki tugas yaitu merencanakan,
menyiapkan bahan pelaksanaan dan mengkoordinasikan Pengelolaal Data,
Statistik, Evaluasi dan Informasi.
Bidang Pengelolaan Data dan Statistik memiliki fungsi:


Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data;



Pelaksanaan kebijakan pengelolaan data;



Pengoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan data;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pengelolaan data; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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Bidang Pengelolaan Data dan Statistik, membawahi:


Seksi Pengelolaan Data;



Seksi Statistik; dan



Seksi Evaluasi dan Informasi;

2.5.6.1 Seksi Pengelolaan Data
Seksi Pengelolaan Data memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, klasifikasi, verfikasi
dan stratifikasi data pembangunan Provinsi;



Menyiapkan

bahan

koordinasi,

sinkronisasi

dan

fasilitasi

pengelolaan data pembangunan Provinsi;


Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam
rangka pengelolaan data pembangunan provinsi;



Menyiapkan bahan analisis pengelolaan data pembangunan
Provinsi;



Menyiapkan bahan pendokumentasian data statistik dari seluruh
bidang pembangunan Provinsi;



Menyiapkan bahan penyebarluasan data statistik pembangunan
Provinsi;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pengelolaan data; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.6.2 Seksi Statistik
Seksi Statistik memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan pelaksanaa peningkatan statistik;
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Menyiapkan menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan
fasilitasi dengan instansi/lembaga dalam rangka peningkatan
statistik;



Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam
rangka peningkatan statistik;



Menyiapkan bahan analisis dalam upaya penguatan statistik;



Menyiapkan bahan pelaksanaan survey pembangunan Provinsi;



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
statistik; dan



Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.5.6.3 Seksi Evaluasi dan Informasi
Seksi Evaluasi dan Informasi memiliki tugas antara lain:


Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan informasi data
pembangunan Provinsi;



Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan
instansi/lembaga terkait dalam rangka peningkatan evaluasi dan
informasi;



Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, dan pelaksanaan dalam
rangka peningkatan evaluasi dan informasi;



Menyiapkan bahan analisis dalam upaya evaluasi dan informasi;



Menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam
upaya penguatan evaluasi dan informasi; dan



Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
evaluasi dan informasi;

BAB III
LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan penjelasan dari teori-teori yang berhubungan
dengan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Bagian Aplikasi
Informatika (Aptika) Berbasis Web Dengan Metode Analytical Hierarchy Proses
(AHP) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Di bagian ini
terdapat teori yang mendukung dalam analisa, perancangan, dan pembuatan
aplikasi.
3.1 Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
Menurut Lusiana Kristiyanti, (2014) Sistem Pendukung Keputusan (SPK)
merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan
dan pemanipulasian data. Menurut Alter, SPK digunakan untuk membantu
pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur yang
mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat.
SPK adalah suatu bentuk Computer Base Information System (CBIS) yang
interaktif, fleksibel, dan secara khusus dikembangkan untuk mendukung
penyelesaian masalah dari manajemen yang tidak terstruktur untuk memperbaiki
pembuatan keputusan.
SPK biasanya dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau
untuk

mengevaluasi

suatu

peluang.

SPK

tidak

dimaksudkan

untuk

mengotomatisasikan pengambilan keputusan, tetapi memberikan perangkat
interaktif yang memungkinkan pengambil keputusan untuk melakukan berbagai
analisis menggunakan model-model yang tersedia.
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3.2 Analytical Hierarchy Proses (AHP)
Menurut Syaifullah, (2010) Analytical Hierarchy Proses (AHP)
merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L.
Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau
multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, hirarki didefinisikan sebagai
suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur
multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria,
sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan
hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompokkelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga
permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis.
AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding
dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut :
1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang dipilih,
sampai pada subkriteria yang paling dalam.
2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi
berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan
keputusan.
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3.2.1 Kelebihan dan Kelemahan AHP
Syaifullah, (2010) layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki
kelebihan dan kelemahan dalam system analisisnya. Kelebihan-kelebihan analisis
ini adalah :
1. Kesatuan (Unity)
AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu
model yang fleksibel dan mudah dipahami.
2. Kompleksitas (Complexity)
AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem
dan pengintegrasian secara deduktif.
3. Saling ketergantungan (Inter Dependence)
AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan
tidak memerlukan hubungan linier.
4. Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring)
AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan
elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi
elemen yang serupa.
5. Pengukuran (Measurement)
AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan
prioritas.
6. Konsistensi (Consistency)
AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan
untuk menentukan prioritas.
7. Sintesis (Synthesis)
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AHP

mengarah

pada

perkiraan

keseluruhan

mengenai

seberapa

diinginkannya masing-masing alternatif.
8. Trade Off
AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem
sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik berdasarkan tujuan
mereka.
9. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus)
AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan
hasil penilaian yang berbeda.
10. Pengulangan Proses (Process Repetition)
AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan
dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses
pengulangan.

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:
1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa
persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang
ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut
memberikan penilaian yang keliru.
2.

Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara
statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang
terbentuk

33

3.2.2

Tahapan Metode AHP
Menurut Eko Darmanto, (2014) Tahapan Metode AHP sebagai
berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan
dengan kriteria-kriteria dan alternatif- alternatif pilihan.
3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan
kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria
yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau
judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan
suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemenp di dalam
matrik yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom
5. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak
konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen
vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang diperoleh.
6. Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
7. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan.
Nilai eigen vector merupakan bobot setiap elemen.
8. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan CR<0,100 maka
penilaian harus diulangi kembali

34

Gambar 3.1 Tahapan AHP
3.3 Pengertian Data
Menurut Sugiyono, (2012) data adalah suatu file ataupun field yang berupa
karakter atau tulisan dan gambar. Dari pengertian diatas penulis menyimpulkan data
adalah suatu bahan mentah berupa file ataupun field yang berupa karakter atau
tulisan dan gambar dapat diolah untuk menghasilkan informasi atau keterangan
yang akurat.
3.4 Aplikasi
Menurut Jogiyanto, (2005) Aplikasi adalah penggunaan dalam suatu
komputer, intruksi (intruction) atau pernyataan (statement) yang disusun
sedemikian rupa sehingga dapat memproses input menjadi output. Aplikasi
merupakan program siap pakai yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi
dari pengguna aplikasi dengan tujuan mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai
dengan tujuan pembuaan aplikasi tersebut.
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3.5 UML
Menurut Tegarden, Dennis, & Wixom, (2013) UML (Unified Modeling
Language) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk
pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. UML merupakan aspek penting
yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Ini
menggunakan notasi grafis untuk menciptakan model visual dari sistem perangkat
lunak.
Sholiq & Robandi, (2010) Beberapa diagram yang disediakan dalam UML
antara lain :
1. Diagram use case bisnis,
2. Diagram use case,
3. Diagram aktivitas,
4. Diagram sekuensial,
5. Diagram kolaborasi,
6. Diagram kelas,
7. Diagram statechart,
8. Diagram komponen,
9. Diagram deployment.

3.5.1 Diagram Use case
Menurut Sholiq & Robandi, (2010) Diagram use case menyajikan interaksi
antara use case dan actor dalam sistem yang akan dikembangkan. Use case adalah
fungsionalitas atau persyaratan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem yang akan
dikembangkan menurut pendangan pengguna sistem.
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Suhendrik, (2011) Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat
sistem dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case merepresentasikan sebuah
interaksi anatara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan
tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja dan
sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang
berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sebuah
use case dapat meng-include fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari
proses dalam dirinya. Secara umum diasumsikan bahwa use case yang di-include
akan dipanggil setiap kali use case yang meng-include dieksekusi secara normal.
Sebuah use case dapat diinclude oleh lebih dari satu use case lain, sehingga
duplikasi fungsionalitas dapat dihindari dengan cara menarik keluar fungsionalitas
yang common. Sebuah use case juga dapat meng-extend use case lain dengan
behaviour-nya sendiri. Sementara hubungan generalisasi antar use case
menunjukkan bahwa use case yang satu merupakan spesialisasi dari yang lain.
Diagram use case digambar dengan menggunakan simbol-simbol yang
ada berikut ini.
1. Use case, pekerjaan tertentu di dalam sistem.

Gambar 3.2 Simbol use case
2. Actor, entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem.
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Gambar 3.3 Simbol actor
3.5.2 Diagram Aktivitas
Menurut Suhendrik, (2011) Diagram aktivitas menggambarkan berbagai
alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir
berawal, decision yang mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir. Diagram
aktivitas juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada
beberapa eksekusi. Diagram aktivitas merupakan state diagram khusus, dimana
sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh
selesainya state sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity
diagram tidak menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi
antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan
jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Diagram aktivitas dapat dibagi
menjadi beberapa object swimline untuk menggambarkan objek mana yang
bertanggung jawab untuk aktivitas tertentu.
Diagram aktivitas digambar dengan menggunakan simbol-simbol yang
ada berikut ini.
1. Activity, menggambarkan interaksi antarmuka.

Gambar 3.4 Simbol activity
2. Decision, suatu tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu.
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Gambar 3.5 Simbol decision
3. Line Connector, penghubung satu simbol dengan simbol lainnya.

Gambar 3.6 Simbol line connector
4. Initial State, awal aliran aktivitas dimulai.

Gambar 3.7 Simbol initial state
5. Final State, akhir aliran aktivitas.

Gambar 3.8 Simbol final state
3.5.3 Diagram Sekuensial
Diagram sekuensial menjelaskan interaksi obyek yang disusun dalam suatu
urutan waktu. Urutan waktu yang dimaksud adalah urutan kejadian yang dilakukan
oleh seorang aktor yang menjalankan sistem. Diagram sekuensial didasarkan atas
class diagram yang sudah dibuat.
Menurut Suhendrik, (2011) diagram sekuensial menjelaskan secara detil
urutan proses yang dilakukan dalam sistem untuk mencapai tujuan dari use case:
interaksi yang terjadi antar class, operasi apa saja yang terlibat, urutan antar
operasi dan informasi yang diperlukan oleh masing-masing operasi.
Diagram sekuensial digambar dengan menggunakan simbol-simbol yang
ada berikut ini.
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1. Actor, menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem.

Gambar 3.9 Simbol actor
2. Entity Class, menggambarkan hubungan kegiatan yang akan dilakukan.

Gambar 3.10 Simbol entity class
3. Boundary Class, menggambarkan sebuah penggambaran dari form

Gambar 3.11 Simbol boundary class
4. Control Class, menggambarkan penghubung anatar boundary dengan tabel

Gambar 3.12 Simbol control class
5. Life Line, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya sebuah message
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Gambar 3.13 Simbol life line
6. Message, menggambarkan pengiriman pesan

Gambar 3.14 Simbol message
3.6 Website
Menurut Anggiyani Septima R, (2012) website atau situs dapat diartikan
sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar
diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan gabungan dari semuanya, baik yang
bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang
saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan
halaman. Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi
informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi
informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah
berasal dari pemilik serta pengguna website.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

4.1 Analisis Sistem
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur ditemukan permasalahan pada proses Penilaian
Kinerja Pegawai yang masih subjektif. Permasalahan tersebut meliputi proses
penilaian pegawai secara manual dan menilai berdasar orang yang dikenal baik
dengan atasan, sehingga mengakibatkan hasil penilaian yang tidak asli berdasarkan
kinerja pegawainya.
Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai yang dibangun
berbasis web, hal ini dikarenakan agar system dapat dipergunakan dengan mudah
oleh atasan untuk mengambil keputusan pada penilaian pegawai.
4.2 Use case Diagram
Desain sistem merupakan tahap pengembangan setelah analisis system
dilakukan. Pada use case diagram menggambarkan proses-proses yang terjadi di
dalam aplikasi yang akan dibuat.
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Gambar 4.1 Use case
Dari use case diagram diatas terdapat satu actor yang terlibat di dalam
Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Pegawai. Dikarenakan system ini
ditujukan kepada Kabag Aptika. Actor tersebut adalah Kepala Bagian Aptika yang
memiliki peran untuk menilai seluruh pegawai Aptika. Pada gambar use case
diagram diatas juga terdapat 10 use case yaitu :
1. Login
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Memverifikasi Username dan Password pengguna
2. Dashboard
Menu utama untuk memilih submenu
3. Input Data
Menu untuk input data nilai, kriteria, dan alternatif
4. Nilai
Sub menu untuk create, edit, dan delete data nilai
5. Kriteria
Sub menu untuk create, edit, dan delete data kriteria
6. Alternatif
Sub menu untuk create, edit, dan delete data alternatif
7. Analisis Data
Menu untuk melakukan analisis data perangkingan
8. Admin area
Menu untuk memilih profil dan pengguna
9. Profil
Sub menu untuk edit username dan password
10. Pengguna
Sub menu untuk menambahkan user
4.3 Deskripsi Use case
Untuk menjelaskan apa yang sistem akan lakukan maka di perlukan
rancangan yang lebih spesifik. Detail spesifikasi use case di tulis dalam use case
description. Use case description digunakan untuk mejelaskan secara rinci apa
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yang pemakai akan lakukan dan apa yang sistem itu sendiri lakkan berdasarkan
use case Gambar 4.1
4.3.1 Deskripsi Use case Login
Tabel 4.1 Login
Nama use Chase

Login

Deskripsi Singkat

Use case Login memungkinkan pengguna
untuk megakses aplikasi

Aktor

Kepala Bagian Aptika

Prasyarat (kondisi)

Memiliki username dan password

Alur Utama

1. Pengguna mengakses halaman web SPK
Penilaian Kinerja
2. Pengguna mengisi form login yang berisi
username dan password
3. Sistem akan memverifikasi data pengguna
4. Sistem akan menampilkan halaman utama
web SPK Penilaian Kinerja

Alur Alternatif

Jika username dan password tidak valid sistem
akan menampilkan pesan “Username atau
Password salah”

Kondisi akhir

Halaman utama ditampilkan

4.3.2 Deskripsi Use case Dashboard
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Tabel 4.2 Dashboard
Nama use Chase

Dashboard

Deskripsi Singkat

Use case Dashboard memungkinkan pengguna
untuk megakses menu lainya

Aktor

Kepala Bagian Aptika

Prasyarat (kondisi)

Memiliki username dan password

Alur Utama

1. Pengguna mengakses halaman web SPK
Penilaian Kinerja
2. Sistem akan menampilkan halaman
dashboard web SPK Penilaian Kinerja

Alur Alternatif

-

Kondisi akhir

Halaman dashboard ditampilkan

4.3.3 Deskripsi Use case Input Data Nilai, Kriteria, dan Alternatif
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Tabel 4.3 Input Data
Nama use Chase

Input Data

Deskripsi Singkat

Use case Input Data memungkinkan pengguna
untuk megakses menu input data nilai, kriteria,
dan alternatif

Aktor

Kepala Bagian Aptika

Prasyarat (kondisi)

Sudah login

Alur Utama

1. Pengguna mengakses halaman web SPK
Penilaian Kinerja
2. Dan memilih menu input data pada
dashboard
3. Kemudian dapat memilih sub menu nila,
kriteria, atau alternatif

Alur Alternatif

-

Kondisi akhir

Halaman input data ditampilkan

4.3.4 Dekripsi Use case Analisis Data
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Tabel 4.4 Analisis Data
Nama use Chase

Analisis Data

Deskripsi Singkat

Use case Analisis Data memungkinkan
pengguna untuk megakses menu analisis

Aktor

Kepala Bagian Aptika

Prasyarat (kondisi)

Sudah login

Alur Utama

1.

Pengguna mengakses halaman web SPK
Penilaian Kinerja

2.

Dan memilih menu Analisis Data pada
dashboard

Alur Alternatif

-

Kondisi akhir

Halaman analisis data ditampilkan

4.3.5 Deskripsi Use case Admin Area
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Tabel 4.5 Admin Area
Nama use Chase

Admin Area

Deskripsi

Use case Admin Area memungkinkan

Singkat

pengguna untuk megakses admin

Aktor

Kepala Bagian Aptika

Prasyarat

Sudah login

(kondisi)
Alur Utama

1. Pengguna mengakses halaman web SPK
Penilaian Kinerja
2.

Dan memilih menu admin area pada
dashboard

Alur Alternatif

-

Kondisi akhir

Halaman admin area ditampilkan

4.3.6 Deskripsi Use case Profil
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Tabel 4.6 Profil
Nama use Chase

Profil

Deskripsi Singkat

Use case profil memungkinkan pengguna
untuk megakses submenu profil

Aktor

Kepala Bagian Aptika

Prasyarat (kondisi)

Sudah login

Alur Utama

1.

Pengguna mengakses halaman web SPK
Penilaian Kinerja

2.

Dan memilih menu admin area pada
dashboard

3.

Kemudian pilih submenu profil untuk
diedit

Alur Alternatif

-

Kondisi akhir

Halaman profil ditampilkan
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4.3.7 Deskripsi Use case Pengguna
Tabel 4.7 Pengguna
Nama use Chase

Pengguna

Deskripsi Singkat

Use case pengguna memungkinkan pengguna
untuk megakses submenu pengguna

Aktor

Kepala Bagian Aptika

Prasyarat (kondisi)

Sudah login

Alur Utama

1.

Pengguna mengakses halaman web SPK
Penilaian Kinerja

2.

Dan memilih menu admin area pada
dashboard

3.

Kemudian pilih submenu pengguna untuk
di edit

Alur Alternatif

-

Kondisi akhir

Halaman pengguna ditampilkan

4.4 Diagram Aktivitas
Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas sistem dan
proses-proses yang terjadi pada saat aktivitas dimulai sampai dengan aktivitas
berhenti. Activity diagram dari aplikasi port information adalah sebagai berikut:
4.4.1 Diagram Aktivitas Login
Aktivitas login ini diperuntukan bagi Kepala Bagian Aptika di Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang akan membuka halaman
utama. Prosesnya di mulai dari pengguna mengisi username dan password setelah
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itu mengklik tombol login. Jika login sukses maka sistem akan menampilkan
halaman utama. Diagram aktivitas di tunjukan pada Gambar 4.2 berikut:

Gambar 4.2 Aktivitas Login
4.4.2 Diagram Aktivitas Input Data
Aktivitas menu input data ini diperuntukan bagi Kepala Bagian Aptika di
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang akan melakukan
penginputan data nilai, kriteria, dan alternatif. Diagram aktivitas di tunjukan pada
Gambar 4.3 berikut:
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Gambar 4.3 Aktivitas Input Data
4.4.3 Diagram Aktivitas Analisis Data
Aktivitas menu analisis data ini diperuntukan bagi Kepala Bagian Aptika di
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang akan melakukan
analisis data kriteria, Alternatif, dan perangkingan penilaian kinerja. Diagram
aktivitas di tunjukan pada Gambar 4.4 berikut:
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Gambar 4.4 Aktivitas Analisis Data
4.4.4 Diagram Aktivitas Admin Area
Aktivitas menu analisis data ini diperuntukan bagi Kepala Bagian Aptika di
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang akan melakukan edit
profil dan penambahan user. Diagram aktivitas di tunjukan pada Gambar 4.5
berikut:
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Gambar 4.5 Aktivitas Admin Area

55

4.5 Diagram Sekuensial
Diagram sekuensial (sequence diagram) digunakan untuk menunjukkan
alur (flows) fungsionalitas berdasarkan use case yang ada pada Gambar 4.1.
Adapun pemodelan ini merupakan menggambarkan beberapa kemungkinan
(scenario) yang bisa saja terjadi.
4.5.1 Diagram Sekuensial Login
Diagram sekuensial login menggambarkan alur (flows) fungsionalitas dari
fungsi aplikasi login. Diagram sekuensial ditunjukkan pada Gambar 4.6 berikut:

Gambar 4.6 Sekuensial Login
Pada diagram sekuensial login menggambarkan proses login yang
dilakukan oleh user yaitu Kepala Bagian Aptika di Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Timur. Proses dimulai dari aktor mengirimkan pesan
‘membuka hal login()’ lalu sistem akan menampilkan halaman login yang diminta.
Kemudian aktor menginputkan username dan password lalu mengklik tombol
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login. Sistem akan memvalidasi data dengan mengirimkan pesan ‘pengecekan
login ()’ ke controler ‘validasi data’. Jika username dan password valid maka
sistem akan menampilkan halaman utama, jika username dan password tidak valid
maka entity ‘user’ akan mengirimkan pesan ‘input username dan password again
()’.
4.5.2 Diagram Sekuensial Input Data
Diagram sekuensial Input Data menggambarkan alur (flows) fungsionalitas
dari fungsi aplikasi Input Data. Diagram sekuensial ditunjukkan pada Gambar 4.7
berikut:

Gambar 4.7 Sekuensial Input Data
Pada diagram sekuensial input data menggambarkan proses pengguna
melakukan input data nilai, kriteria, dan alternatif. Proses dimulai dari actor masuk
ke dashboard pilih menu input data, kemudian pilih sub menu nilai, kriteria, atau
alternatif, kemudian melakukan aksi terhadap data nilai, kriteria, dan alternatif.
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4.5.3 Diagram Sekuensial Analisis Data
Diagram

sekuensial

Analisis

Data

menggambarkan

alur

(flows)

fungsionalitas dari fungsi aplikasi Analisis Data. Diagram sekuensial ditunjukkan
pada Gambar 4.8 berikut:

Gambar 4.8 Sekuensial Analisis Data
Pada diagram sekuensial analisis data menggambarkan proses pengguna
melakukan analisis terhadap data penilaian kinerja. Proses dimulai dari actor masuk
ke dashboard pilih menu analisis data kemudian melakukan cek analisa terhadap
penilaian, setelah itu masuk ke halaman perangkingan jika sudah pasti bisa
langsung dicetak.
4.5.4 Diagram Sekuensial Admin Area
Diagram sekuensial admin area menggambarkan alur (flows) fungsionalitas
dari fungsi aplikasi admin area. Diagram sekuensial ditunjukkan pada Gambar 4.9
dan Gambar 4.10 berikut:
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Gambar 4.9 Sekuensial Admin Area 1

Gambar 4.10 Sekuensial Admin Area 2
Pada diagram sekuensial admin area menggambarkan proses pengguna
melakukan edit profil dan tambah user pengguna. Proses dimulai dari actor masuk
ke dashboard pilih menu admin area, kemudian pilih profil atau pengguna untuk
melakukan aksi.
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4.6 Diagram Kelas
Diagram kelas (class diagram) menggambarkan struktur dan deskripsi kelas
serta hubungannya antara kelas. Berikut adalah diagram kelas pada sistem
pendukung keputusan penilaian pegawai.

Gambar 4.11 Diagram Kelas
4.7 Struktur Basis Data dan Tabel
Untuk mendukung Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Pegawai
berbasis web ini, dibutuhkan beberapa tabel dalam penyimpanan data-data. Tabel
tersebut terdiri dari tabel ADMIN_PENGGUNA, tabel INPUT_DATA, tabel
ANALISA_DATA, tabel RANGKING. Tabel-tabel tersebut dapat diurai sebagai
berikut :
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a.

Nama Tabel

: ADMIN_PENGGUNA

Fungsi

: Menyimpan data pengguna

Primary Key

: ID_ADMIN

Foreign Key

:Tabel 4.8 DB_Admin

b.

No

Nama Attribut

Jenis

Panjang Keterangan

1.

NAMA

varchar

200

2.

ID_ADMIN

integer

3.

USERNAME

varchar

50

4.

PASSWORD

varchar

50

Primary Key

Nama Tabel

: INPUT_DATA

Fungsi

: Menyimpan data penginputan

Primary Key

: ID_INPUT

Foreign Key

:Tabel 4.9 DB_Input

c.

No

Nama Attribut

Jenis

1.

ID_INPUT

integer

2.

KRITERIA

char

3.

NILAI

integer

4.

ALTERNATIF

char

Panjang Keterangan
Primary Key
20

20

Nama Tabel

: ANALISA_DATA

Fungsi

: Menyimpan data Analisa perangkingan
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Primary Key

: ID_ANALISA

Foreign Key

: INPUT_DATA
Tabel 4.10 DB_Analisa

d.

No

Nama Attribut

Jenis

Panjang Keterangan

1.

ID_ANALISA

integer

2.

KRITERIA

char

20

3.

ALTERNATIF

char

20

Primary Key

Nama Tabel

: RANGKING

Fungsi

: Menyimpan data perangkingan

Primary Key

: ID_RANGKING

Foreign Key

: ANALISA_DATA
Tabel 4.11 DB_Rangking

No

Nama Attribut

Jenis

1.

ID_RANGKING

integer

2.

NAMA

char

3.

A1

float

4.

A2

float

5.

A3

float

6.

K1

float

7.

K2

float

8.

K3

float

Panjang Keterangan
Primary Key
100
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4.8 Desain Form
Desain form digunakan untuk menggambarkan perancangan form yang ada
pada Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Pegawai. Adapun desain form yang
ada pada Sistem ini adalah sebagai berikut:
a. Desain Form login
Desain form login merupakan halaman yang didesain untuk
melakukan proses autentikasi pengguna pada aplikasi. Alur sistem pada form
ini dijelaskan pada diagram sekuensial login pada gambar 4.6. Desain form
login dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut ini:

Gambar 4.12 Desain Login
b. Desain Dashboard
Desain form dashboard merupakan halaman utama yang didesain
untuk menampilkan grafik keputusan penilaian pegawai. Desain dashboard
dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut ini:
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Gambar 4.13 Desain Dashboard
c. Desain Form Data Nilai
Desain form data nilai merupakan halaman yang didesain untuk
melakukan penginputan data nilai. Ada beberapa fitur untuk menambah,
mengedit dan menghapus data nilai pada halaman ini. Desain form data nilai
dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini:
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Gambar 4.14 Desain Data Nilai
d. Desain Form Data Kriteria
Desain form data kriteria merupakan halaman yang didesain untuk
melakukan penginputan data kriteria. Ada beberapa fitur untuk menambah,
mengedit dan menghapus data kriteria pada halaman ini. Desain form data
kriteria dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini:
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Gambar 4.15 Desain Data Kriteria
e. Desain Form Data Alternatif
Desain form data alternatif merupakan halaman yang didesain untuk
melakukan penginputan data alternatif. Ada beberapa fitur untuk menambah,
mengedit dan menghapus data alternatif pada halaman ini. Desain form data
alternatif dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini:
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Gambar 4.16 Desain Data Alternatif
f. Desain Form Analisa Kriteria
Desain form Analisa kriteria merupakan halaman yang didesain untuk
melakukan Analisa terhadap kriteria penilaian. Desain form analisa kriteria
dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut ini:
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Gambar 4.17 Desain Analisa Kriteria
g. Desain Form Analisa Alternatif
Desain form Analisa alternatif merupakan halaman yang didesain
untuk melakukan Analisa terhadap alternatif penilaian. Desain form analisa
alternatif dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut ini:
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Gambar 4.18 Desain Analisa Alternatif
h. Desain Form Rangking
Desain form rangking merupakan halaman yang didesain untuk
melihat hasil dari Analisa data penilaian yang telah dilakukan. Desain form
rangking dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut ini:
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Gambar 4.19 Desain Form Rangking
i. Desain Form Admin Area
Desain form admin area merupakan halaman yang didesain untuk
melakukan edit pada profil dan pengguna. Ada beberapa fitur untuk
menambah, mengedit dan menghapus data pengguna pada halaman ini.
Desain form admin area dapat dilihat pada gambar 4.20 berikut ini:
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Gambar 4.20 Desain Pengguna

Gambar 4.21 Desain Profil

BAB V
PENUTUP

5.1. Simpulan
Dari hasil perancangan Sistem Pengambil Keputusan Penilaian Pegawai
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan
bahwa:
1) Implementasi dari sistem ini menghasilkan suatu perbandingan yang dapat
digunakan untuk mengetahui keputusan dari setiap penilaian yang dilakukan.
2) Sistem Pengambil Keputusan ini dapat membantu Dinas Komunikasi dan
Informatika dalam mengambil keputusan penilaian pegawai secara objektif.
3) Data penilaian yang ditampilkan berupa hasil Analisa yang juga di konversikan
ke bentuk grafik.
5.2. Saran
Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Sistem Pendukung
Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai Bagian Aptika Berbasis Web Dengan
Metode AHP di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sebagai
berikut :
1. Aplikasi dapat dikembangkan lagi dengan mengubah aplikasi web ke dalam
mobile yang dapat memantau secara langsung dan kapanpun berada.
2. Laporan yang dihasilkan dari aplikasi diharapkan lebih bervariasi yang
sesuai kebutuhan pengguna.
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