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ABSTRAK 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) merupakan 

suatu institusi yang bergerak di bidang akademik. UIN SUSKA Riau mempunyai 

1224 Pegawai yang aktif dan 1158 Dosen yang aktif per 2019. Pegawai atau Dosen 

mempunyai beberapa tugas dan kewajiban yang terdapat pada Peraturan Bersama 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor: 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 TAHUN 2010  Bab 2 Pasal 3 yaitu “tugas 

pokok jabatan akademik dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat”. Tugas pokok tersebut harus dicatat yang berguna 

untuk mengeluarkan tunjangan atau untuk kenaikan pangkat Pegawai atau Dosen. 

Maka dibentuk suatu model aplikasi yang dapat mengelola catatan-catatan kerja 

yang dilakukan oleh dosen yang mempunyai tugas tambahan atau dosen yang 

menjabat sebagai dosen biasa beserta Pegawai. Aplikasi Kinerja mempunyai 

beberapa peran atau role yaitu Pegawai, Dosen, beserta Tim Penilai. Role Based 

Access Control digunakan untuk membedakan setiap hak akses pada setiap level 

dan peran pada user yang menggunakan aplikasi kepegawaian. Kemudian dalam 

pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Waterfall  

Kata Kunci: Kepegawaian, Waterfall, Role Based Access Control, UML. 
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ABSTRACT 

Sultan Syarif Kasim Riau Islamic University (UIN SUSKA Riau) is an academic 

institution. UIN SUSKA Riau has 1224 active staff and 1158 active lecturers per 

2019. Employees or lecturers have several duties and obligations contained in the 

Joint Regulation of the Minister of Education and Culture and Head of the State 

Civil Service Agency Number: 03 / V / PB / 2010 and Number: 14 OF 2010 Chapter 

2 Article 3, namely "the main task of academic lecturers is to carry out education, 

research and community service". The main task must be noted which is useful for 

issuing benefits or for promotion of Staff or Lecturers. Then an application model 

was formed that could manage work records carried out by lecturers who had 

additional tasks or lecturers who served as ordinary lecturers and staff. Performance 

applications have several roles, namely Employees, Lecturers, and Assessment 

Teams. Role Based Access Control is used to differentiate each access right at each 

level and the role of the user who uses the personnel application. Then in the 

development of this application using the Waterfall method. 

 

Keyword: Employees or lecturers, Waterfall, Role Based Access Control, UML. 
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Komunikasi antara aktor dan Usecase yang 

berpartisipasi pada Usecase atau Usecase 

memiliki interaksi dengan aktor  

Generalisasi/ generalization 

 

Hubungan generalisai dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah Usecase  fungsi yang 

satu adalah fungsi yang lebih umum dari lainnya 

Ekstensi/ extend 

 

Relasi Usecase tambahan ke sebuah Usecase  

Usecase yang ditambahkan dapat berdiri sendiri 

walau tanpa Usecase tambahan itu;  
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Tabel Notasi Sequence Diagram 

Simbol Deskripsi 

Aktor 

 

Orang, proses atau sistem lain yang 

berinteraksi dengan sistem yang 

dibangun bisa dinyatakan 

menggunakan kata benda di awal frase 

nama aktor. 

Objek 

 

Manyatakan objek yang berinteraksi 

pesan  

Garis hidup/ lifeline 

 

Menyatakan Kehidupan suatu object 

Waktu aktif 

 

Manyatakan object dalam keadaan 

aktif dan berinteraksi, semua yang 

terhubung dengan waktu aktif ini 

adalah sebuah tahapan yang dilakukan 

didalamnya 

Pesan 

 

Pesan mengindikasikan komunikasi 

antra object-object 
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Tabel Notasi Class Diagram 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

 

Kelas pada struktur sistem 

Antarmuka/interface 

 

Antarmuka sistem  

Asosiasi / association 

 

Relasi antarkelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 

Asosiasi berarah / directed association 

 

Relasi antarkelas dengan makna kelas 

yang satu digunakan oleh kelas yang 

lain 

Generalisasi 

 

Relasi antarkelas dengan makna 

generalisasi spesialisasi(umum khusus) 

Agregasi /aggregation 

 

Relasi antar kelas dengan makna 

semua-bagian (whole-part) 
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Tabel Notasi Deployment Diagram 

Simbol Deskripsi 

Package 

 

Pakage merupakan sebuah bungkusan 

dari suatu atau lebih node  

Node 

 

Biasanya mengacu pada hardware 

Kebergantungan/ dependency 

 

Kebergantungan antar node, arah panah 

mengarah pada node yang dipakai 

Link 

 

Relasi antar node 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) 

merupakan suatu institusi yang bergerak di bidang akademik. Di Universitas Islam 

Negri Sultan Syarif Kasim Riau terdapat beberapa bagian-bagian yang memiliki 

peran untuk menggerakan roda perkuliahan yang ada pada kampus ini, salah 

satunya adalah bagian kepegawaian. Pada tahun 2019 tercatat jumlah pegawai yang 

aktif adalah 1224 orang, dan dosen yang aktif 1158 orang.  

Kepegawaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kata 

benda yang mempunyai kaitan dengan pegawai, rancangan Undang-Undang 

tentang pokok-pokok kepegawaian, peraturan-peraturan kepegawaian. Terdapat 

beberapa jabatan Kepegawaian diantaranya terdapat pada Peraturan Bersama 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor: 03/V/PB/2010 dan Nomor : 14 TAHUN 2010   Bab 1 pasal 1, yaitu “Dosen, 

Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar atau Profesor, dan Tim Penilai 

Jabatan Akademik Dosen”. Pegawai atau Dosen memiliki beberapa tugas dan 

kewajiban yang harus dilakukan, sesuai dibunyikan dalam peraturan yang sama 

dengan yang sebelumnya pada Bab 2 Pasal 3 yaitu “tugas pokok jabatan akademik 

dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat”. Jadi terdapat poin-poin yang harus dipenuhi oleh dosen agar 

tercapainya kewajiban tersebut.  

Kemudian dilanjutkan pada Bab 7 pasal 13 ayat 1 yaitu “untuk kelancaran 

penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dosen wajib mencatat dan 

menginvertarisir seluruh kegiatan yang dilakukan” dan dilanjutkan pada pasal 14 

ayat 1 yang berbunyi pada awal tahun, “setiap Dosen wajib menyusun sasaran kerja 

pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1(satu) tahun berjalan”. Disambung 

pada ayat 2 yaitu “SKP disusun berdasarkan tugas pokok Dosen, sesuai dengan 

jenjang jabatannya”. Dilanjutkan pada ayat 3 dan 4 yaitu “SKP yang telah disusun 



  

I-2 

 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan 

unit kerja. Sebagai kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan 

dapat dilakukan penyesuaian”. 

Setelah dijabarkan beberapa undang-undang mengenai jabatan dan tugas-

tugas pokok seorang pegawai maka dapat diketahui apa saja kegiatan yang wajib 

dilakukan yang dibebankan kepada pegawai. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa Dosen, Pustakawan, dan Kasubag Kepegawaian beserta salah seorang 

staff Kepegawaian yang ada di Rektorat UIN SUSKA Riau. Pegawai rata-rata 

menyatakan ada ratusan data kinerja yang harus dicatat dalam setiap tahunnya.  

Pada saat ini sudah terdapat sebuah aplikasi kinerja yang digunakan oleh 

pegawai untuk menginputkan data kinerja pegawai. Namun masih ada kelemahan 

pada aplikasi kinerja tersebut yaitu pegawai harus menginputkan data kinerja yang 

sama untuk jenis catatan yang berbeda, dan pegawai harus menginputkan dengan 

berulang-ulang. Terdapat jumlah pegawai dan jumlah data kinerja yang banyak 

dicatatkan maka dibutuhkan sistem yang dapat memanajemen ini semua. Jadi untuk 

meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada dibuatkan suatu model 

aplikasi yang dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Menurut 

(Widianti, 2000), Aplikasi merupakan sebuah software atau biasa disebut dalam 

bahasa Indonesia adalah perangkat lunak, perangkat lunak ini yang bertugas sebagai 

frontend pada sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola data sehingga 

menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk penggunanya. 

Aplikasi kinerja yang akan dibentuk memberikan hak akses yang berbeda 

sesuai dengan peranan yang dilakukan oleh seorang pegawai, admin, atau tim 

penilai, sesuai dengan fungsi Role Based Access Control (RBAC). Role Based 

Access Control atau biasa disingkat (RBAC) adalah fitur keamanan untuk 

mengontrol akses pengguna pada saat melakukan pekerjaan yang biasanya akan 

dibatasi oleh super user. Dengan menerapkan atribut keamanan ke proses atau 

kepada users, RBAC dapat membagi pekerjaan superuser kepada beberapa 

administrator (System Administration Guide: Security Services, 2010). 

Penelitian terkait tentang metode pengembangan Waterfall dan 

implementasi RBAC, sebagai berikut: 
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1. Asrianda yang menyimpulkan bahwa hak akses pengguna dapat dibatasi 

dengan mutually exclusive permission (MEP) (Asrianda, 2016). Pengguna 

yang sama tidak dapat mengaktifkan dua role yang berbeda meskipun 

session-nya berbeda. 

2. Siregar dkk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian 

kewenangan kepada setiap user, dilakukan untuk mencegah kebocoran data 

dengan membedakan kewenangan sesuai tugas dan tanggung jawabnya. 

Pembedaan kewenangan tersebut di lakukan untuk mencegah terjadinya 

konflik dari tugas sesama user (Siregar, Rahman, & Faisal, 2017). 

3. Penelitian (Safitri & Supriyadi, 2015), dengan judul Rancang Bangun 

Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan Berbasis Web dengan Metode 

Waterfall. Pada penelitian menyatakan bahwa pengembangan Sistem 

Informasi tersebut memerlukan metode Waterfall sebagai pengembangan 

Sistem Informasi. 

4. Penelitian (Sasmito, 2017), dengan judul Penerapan Metode Waterfall pada 

Desain Sistem Informasi Geografis Industri Kabupaten Tegal. Pada 

penelitian ini menyebutkan bahwa metode Waterfall dapat membentuk 

rancang sistem geografis. 

5. Penelitian (Binanto, 2015), dengan judul Analisa Metode Classic Life Cycle 

(Waterfall) untuk Pengembangan Perangkat Lunak Multimedia. Pada 

penelitan ini disebutkan bahwa tidak semua metode Waterfall bisa 

digunakan sebagai metode untuk pengembangan perangkat lunak, salah 

satunya adalah perangkat lunak multimedia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang yang telah disajikan, didapatkan 

permasalahan dalam hal ini “Bagaimana membangun Aplikasi Mengelola Kinerja 

Pegawai di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau” 

1.3 Batasan Masalah 

Agar supaya materi pembahasan tidak meluas dari penelitian ini, maka 

terdapat beberapa poin batasan masalah, yaitu sebagai berikut: 



  

I-4 

 

1. Model pengembangan aplikasi Kepegawaian ini menggunakan metode 

Waterfall  

2. Ruang lingkup yang terlibat dalam aplikasi kepegawaian ini adalah 

Dosen atau Pegawai beserta tim penilai. 

3. Aplikasi ini akan dibangun pada platform Web menggunakan 

framework YII dan Library Vue Js 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan dibangun sebuah aplikasi  

untuk mengelola kinerja pegawai. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terdiri dari inti permasalahan 

yang dibahas yaitu membuat aplikasi kepegawaian, berikut diuraikan menjadi 

beberapa bagian:  

BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang latar belakang yang mendasari tugas akhir, yaitu 

rumusan masalah, tujuan penelitian, serta batasan masalah, dan sistematika 

penulisan laporan.   

BAB II STUDI PUSTAKA  

Penjelasan mengenai studi pustaka terhadap teori-teori yang mendukung 

dalam pelaksanaan, analisa dan penulisan laporan tugas akhir yang terdiri 

dari konsep dasar, SKP, Yii2 framework, Waterfall, Remunerasi, RBKD, 

Peniliaian Angka Kredit Dosen, Kinerja, Kepegawaian, SSO (Single Sign 

On), Role Based Access Controll, UML, dan Penelitian Terkait. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN   

Menjelaskan tentang tahapan-tahapan yang akan ditempuh dalam 

pelaksanaan penelitian tugas akhir untuk mencapai tujuan dibentuknya 

aplikasi mengelola kinerja pegawai. Berikut adalah tahapan pelaksanaan 

penelitian tugas akhir, tahapan penelitian, pendahuluan, perumusan 

masalah, studi pustaka, pengumpulan informasi, rancang bangun sistem, 

implementasi dan pengujian, beserta kesimpulan dan saran.  
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa sistem yang sedang berjalan, 

analisa aplikasi mengelola kinerja pegawai. Berikut adalah bagian-bagian 

dari analisa dan perancangan yaitu analisis proses laporan, analisis 

flowchart pelaporan, analisis aplikasi yang dibangun, dan perancangan antar 

muka.  

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisikan hasil implementasi analisa dan perancangan yang disajikan dalam 

bentuk implementasi, implementasi aplikasi mengelola kinerja pegawai, 

tutorial penggunaan sistem, dan pengujian sistem.  

BAB VI PENUTUP  

Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil pengujian penelitian serta saran 

agar hasil penelitian yang telah dilakukan menjadi lebih baik 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 

Berdasarkan hasil Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau tentang Pedoman Implementasi Remunerasi pada Bab 5 Pasal 24 

bagian ketiga mengenai penugasan dan kontrak kinerja individu tenaga 

kependidikan. 

1. Tenaga kependidikan adalah aparatur sipil negara mempunyai tugas dan 

fungsi melaksanakan tugas pendukung pendidikan yang diatur sesuai 

jabatannya.1.   

2. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi standar seorang tenaga kependidikan 

dinyatakan dalam pengisian formulir1Sasaran Kerja Pegawai (SKP).   

3. Pengisian Formulir Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi tenaga kependidikan 

dilakukan setiap awal tahun.  

2.2 Yii 2 Framework 

Yii adalah kerangka kerja PHP berbasis (OOP) yang mempunyai kecepatan 

tinggi dalam mengelola suatu web. Yii menyediakan resuabilitas maksimum dalam 

pemograman Web dan bisa mempercepat proses pengembangan secara signifkan 

(Panduan Definitif Yii, 2008). Cara1mengoperasikan framework yii, kita 

membutuhkan server web yang dapat1menjalankan PHP 5.1 atau lebih tinggi dari 

versi PHP 5.1. Jika seorang Developer yang ingin mengembangkan suatu web 

dengan1framework Yii, tentu langkah paling dasar dilakukan adalah memahami 

konteks pemograman terorientasi obyek (OOP) (Panduan Definitif Yii, 2008). 

2.3 Waterfall 

Metode Waterfall atau disebut metode air terjun, sering dinamakan siklus 

hidup klasik (Classic life cycle),  hal ini menggambarkan pendekatan yang 

sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan 

spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan 

perencanaan (planning), permodelan (modeling), konstruksi (construction), serta 
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penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang1diakhiri 

dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan (Roger, 2012). 

Tahapan metode Waterfall dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  

 

Gambar 2.1 Tahapan Metode Waterfall 

1. Requirement Analisis 

Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk 

memahami1perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan 

perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, diskusi1atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

2. System Design 

Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini 

dan desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan 

perangkat keras(hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu 

dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. 

3. Implementation 

Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang 

disebut unit, yang1terintegrasi1dalam1tahap1selanjutnya1Setiap unit dike

mbangkan dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4. Integration and Testing 

Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan 

ke dalam sistem setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. 
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Setelah integrasi seluruh sistem diuji untuk mengecek  setiap kegagalan atau 

kesalahan. 

5. Operation and Maintenance 

Tahap akhir dalam model Waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, 

dijalankan serta dilakukan pemeliharaan.1Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki kesalahan yang1tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

2.4 Remunerasi 

Berdasarkan hasil1Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau tentang Pedoman Implementasi Remunerasi pada Bab 1 Pasal 3 yaitu: 

1. Remunerasi UIN SUSKA Riau bermaksud untuk meningkatkan kinerja 

pejabat pengelola dan Pegawai BLU UIN SUSKA Riau dalam upaya 

perbaikan kualitas layanan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

memberikan layanan pada masyarakat dalam bentuk tri dharma, yaitu 

layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.   

2. Remunerasi UIN SUSKA Riau bertujuan untuk:  

a. Membangun citra organisasi yang baik  

b. Menjamin kesejahteraan pegawai  

c. Meningkatkan produktifitas dan tanggung jawab pegawai  

d. Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder  

e. Meningkatkan birokrasi yang efisien, efektif, bersih dan transparan  

f. Mengakselarasi tercapainya visi dan misi UIN SUSKA Riau. 

Pada pasal 18 terdapat besaran – besaran remunerasi diantaranya : 

1. Besaran remunerasi1pejabat dengan tugas tambahan dan pejabat struktural 

setinggi-tingginya pada capaian kinerja 150% (seratus lima puluh persen). 

2. Besaran remunerasi1kinerja Rektor yang melebihi 100% (seratus persen) 

harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 

3. Besaran remunerasi untuk pengawai dengan JFT tenaga pendidik setinggi-

tingginya pada capaian  kinerja 200%. 
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4. Besaran remunerasi untuk pengawai JFT tenaga kependidikan setinggi-

tingginya pada capaian kinerja 150%. 

5. Besaran remunerasi untuk pegawai dengan JFU setinggi-tingginya pada 

capaian kinerja 150%. 

2.5 RBKD 

Berdasarkan hasil Keputusan Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau tentang Pedoman Implementasi Remunerasi pada Bab 5 Penugasan dan 

Kontrak Kinerja Individu bagian kedua terdapat poin poin sebagai berikut : 

1. Dosen adalah aparatur sipil negara yang mempunyai tugas dan fungsi 

(TUSI) meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat dan penunjang pendidikan sesuai jabatan fungsionalnya.   

2. Rencana pelaksanaan tugas dan fungsi standar seorang dosen dinyatakan 

dalam pengisian formulir Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD).   

3. Pengisian formulir Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) sesuai format yang ditetapkan universitas dilakukan 

setiap awal tahun dirinci untuk 2 (dua) semester.   

4. Total beban kerja dosen aktif dalam pelaksanaan TUSI standar yaitu 

melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit 

sepadan dengan 12 sks dengan komposisi bidang pendidikan dan penelitian 

minimal 9 sks.    

5. Selain beban tridharma perguruan tinggi, seorang dosen dapat 

melaksanakan kewajiban lain sehingga beban kerja dapat mencapai 16 sks.    

6. Khusus profesor memiliki kewajiban melaksanakan publikasi, penulisan 

buku dan diseminasi gagasan maka RBKD profesor minimal 16 sks.   

7. Seorang dosen yang mendapat beban sks sebagai tugas tambahan dapat 

melaksanakan darma pendidikan minimal 3 sks di perguruan tinggi yang 

bersangkutan dan tetap memperoleh tunjangan profesi. 

Pada pasal 30 bab 6 dinyatakan bahwa realisasi pelaksanaan RBKD 

dilaporkan dalam laporan kinerja dosen atau disebut (LKD). Realisasi atas Realisasi 

atas RBKD merupakan salah satu1komponen untuk perhitungan besaran insentif 

kinerja individu. Metode penilaian atas ketercapaian target kinerja individu dosen 
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yaitu total nilai capaian kinerja yang merupakan agregasi perkalian aktivitas dan 

poin per aktivitas indikator kinerja. Metode penilian atas ketercapaian target kinerja 

individu tenaga kependidikan berdasarkan prestasi kerja/SKP oleh pejabat penilai 

(atasan langsung) dan diverifikasi/divalidasi oleh atasan pejabat penilai.  

2.6 Penilaian Angka Kredit Dosen 

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor   92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka 

Kredit  Jabatan Fungsional Dosen pada BAB IV pasal 5 ayat 2 terdapat tata cara 

penilaian angka kredit di universitas/institut negeri, berikut tata caranya: 

1. Dosen mengisi daftar kegiatan kinerja dosen yang telah dilakukan;  

2. Pemimpin fakultas/unit atau yang setara wajib secara periodik melakukan 

pemeriksaan dan penilaian kegiatan, kinerja, integritas, etika dan tata krama, 

serta tanggung jawab dalam pelaksanaan  tugas dosen untuk kelayakan 

kenaikan jabatan akademik/pangkat. 

3. Pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan 

senat fakultas, mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan 

ke dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor serta usulan kenaikan 

pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor.  

4. Pemimpin fakultas/unit atau yang setara dengan pertimbangan/persetujuan 

senat fakultas meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan 

jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor serta kenaikan pangkat dalam 

lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor.  

5. Pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke 

dalam jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu 

dinilai oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Perguruan Tinggi.  

6. Pemimpin perguruan tinggi menetapkan angka kredit dalam lingkup jabatan 

Asisten Ahli dan Lektor serta mengusulkan kenaikan pangkat dalam jabatan 

Lektor kepada Sekretaris Jenderal.  

7. Pemimpin perguruan tinggi dengan pertimbangan senat perguruan tinggi 

mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Lektor Kepala atau 

pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal. 
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8. Pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi 

mengusulkan penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau 

pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal 

9. Pemimpin perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi 

mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang telah 

loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor kepada Direktur Jenderal 

10. Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan akademik 

ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-

jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian 

terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat. 

11. Direktur Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor 

Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan 

tersebut kepada Menteri. 

2.7 Kinerja 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006). Kinerja 

karyawan adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu secara berencana pada waktu 

dan tempat dari karyawan serta organisasi bersangkutan (Mangkuprawira dan 

(Mangkuprawira & Hubeis, 2007). 

Kinerja didefinisikan sebagai seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada 

tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch 

& Keeps, 1992). 

Dalam perundang-undangan yang berlaku, pengertian tentang kinerja 

termuat dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013 

Tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, dalam Lampiran 1 dinyatakan bahwa 

erja adalah tentang melakukan aktivitas pekerjaan dan hasil yang telah dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Kinerja adalah suatu hal yang dikerjakan serta bagaimana proses 

mengerjakannya serta bagaimana hasil pekerjaannya. Kinerja adalah menjalankan 

suatu aktivitas dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawab dengan 
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hasil yang telah diharapkan. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pengertian 

kinerja yaitu suatu hasil kegiatan yang bisa dicapai oleh individu atau kelompok 

individudalam suatu organisasi, sesuai dengan kewenangansertatanggungjawab 

masing-masing, dalam rangka meraih tujuan organisasi, selama tidak melanggar 

hukum, sesuai dengan moral dan etika. 

2.8 Kepegawaian 

Kepegawaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda 

yang berkaitan dengan pegawai, rancangan Undang-Undang tentang pokok-pokok 

kepegawaian, peraturan-peraturan kepegawaian. Menurut pendapat (Edwin, 2002).  

Kepegawaian atau dalam bahasa inggris disebut Personal Management adalah 

bagaimana memanajemen seorang karyawan dimulai dari pengembangan, 

pemberhentian, serta mengatur dalam memajukan suatu Perusahaan atau Instansi. 

Pengertian Kepegawaian menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah mereka yang 

setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan 

berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

2.9 SSO (Single Sign On) 

Single Sign On (SSO) sangat banyak digunakan saat sekarang ini, karena 

SSO sangat efektif digunakan untuk pembangunan sistem yang berskala besar dan 

sudah terintegrasi. Penggunaan1SSO sendiri sangat memudahkan pengguna dalam 

mengoperasikan sistem, karena pengguna1cukup1login sekali saja untuk 

mengoperasikan semua layanan yang sudah terintegrasi dengan sistem SSO. SSO 

adalah sebuah fitur yang memungkinkan users untuk login dengan menggunakan 

satu akun untuk banyak aplikasi (Syuhada, 2015) Sistem SSO memberikan 

efesiensi dan keamanan bagi pengguna dalam mengelola serta mengakses berbagai 

layanan informasi. Dari1pada menghafal banyak password untuk beberapa sistem, 

dengan single sign on pengguna1dapat masuk dengan satu password untuk 

beberapa sistem  (Syuhada, 2015) .  
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Cara kerja SSO sama dengan cara kerja web pada umumnya, akan tetapi SSO hanya 

membutuhkan satu kali login untuk mengakses sistem yang sudah terintegrasi. Alur 

dari SSO adalah saat user mengakses sistem kemudian sistem mengarahkan user 

ke halaman login SSO, user memasukkan username dan password untuk 

melakukan login. Jika user berhasil login, maka user mendapatkan id session yang 

nantinya digunakan untuk autentikasi pada sistem yang dibuka oleh user. Dengan 

id session tersebut, user dapat mengakses sistem yang sudah terintegrasi dengan 

sistem SSO tanpa harus login ulang. 

Sistem penyedia 
layanan 

(Sistem B)

1. Saya adalah x, ingin masuk menggunakan SSO Sistem A

2. Berikan saya bukti bahwa anda adalah x

Sistem penyedia 
akun (Sistem A)

5. Ini saya berikan bukti dari sistem A

6. Baiklah x, silahkan anda masuk sebagai x

 

Gambar 2.2 Alur SSO 

2.10 Role Based Access Control (RBAC) 

Role Based Access Control atau biasa disingkat dengan (RBAC) adalah fitur 

keamanan untuk mengontrol akses pengguna pada saat melakukan pekerjaan yang 

biasanya akan dibatasi oleh super user. Dengan menerapkan atribut keamanan ke 

proses atau kepada users, RBAC dapat membagi pekerjaan superuser kepada 

beberapa administrator. Manajemen hak akses di terapkan melalui hak istimewa. 

Manajemen hak users diterapkan juga melalui RBAC (System Administration 

Guide: Security Services, 2010). 
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Role Based Access Control (RBAC) dapat digunakan untuk pengelolaan 

hak akses secara lebih komprehensif. Yii2 mengimplementasikan RBAC melalui 

komponen dari aplikasi yang bernama authManager. Untuk menggunakan RBAC 

ada dua hal yang perlu dilakukan, sebagai berikut: 

1. Membangun data authorization untuk RBAC. 

2. Menggunakan RBAC untuk melakukan pengecekan hak akses (dapat 

dilakukan di Model, View, maupun Controller 

Konsep dasar RBAC ada tiga pada Yii2, sebagai berikut: 

1. Role: digunakan untuk menentukan peran dari seorang user (contoh: 

admin, author, dll). Role dapat memiliki beberapa permission, dan juga 

role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. 

2. Permission: merupakan hak untuk melakukan sesuatu (contoh: create 

post, update post, dll). 

3. Rule: merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah 

role atau permission dapat digunakan oleh user. Contoh: permission 

update post dapat memiliki rule yang akan mengecek apakah user 

tersebut adalah user pembuat post yang akan di-update. 

Pada gambar dibawah terdapat dua user (Jane dan John), dua role (admin 

dan author), tiga permission (createPost, updatePost, dan updateOwnPost), serta 

satu rule (AuthorRule). User Jane memiliki role admin sedangkan user John 

memiliki role author. Role admin memiliki permission updatePost dan role author, 

semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki oleh role "admin". Role 

author memiliki permission createPost dan updateOwnPost. Permission 

updateOwnPost dikenakan rule AuthorRule, permission updateOwnPost hanya 

dapat digunakan jika rule AuthorRule bernilai true. 
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Gambar 2.3 RBAC User (Yii2) 

2.11 UML 

UML merupakan kepanjangan dari (Unified Modeling Language) adalah 

bahasa pemodelan aplikasi yang berdasarkan orientasi objek. Pemodelan 

sebenarnya digunakan untuk menyederhanakan permasalahan yang rinci sehingga 

lebih mudah dipelajari dan dipahami (Nugroho, 2010). UML merupakan 

metodologi yang digabung antara metode Booch yang dibuat dan dikembangkan 

oleh Graddy Booch, kemudian metode OOSE (Object Oriented Software 

Engineering) yang dikembangkan oleh Ivar Jacobson, dan OMT (Object Modeling 

Technique) yang dikembangkan oleh DR. James Rumbaugh (Nugroho, 2010). 
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2.12 Penelitian Terkait 

Tabel berikut ini menjelaskan tentang penelitian yang berkaitan sebelumnya 

dengan permasalahan beserta tujuan penelitian yang berkaitan dengan 

pengembangan aplikasi kepegawaian. 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 

Peneliti Judul  Metode 

(Siregar, Rahman, 

& Faisal, 2017) 

Analisis Metode Role-Based Access Control Pada Sistem 

Pengamanan Basis Data Dengan Konsep CIA 

RBAC 

(Asrianda, 2016) Kontrol Akses dan Keamanan Data bagi Penduduk Miskin RBAC 

(Safitri & 

Supriyadi, 2015) 

Rancangan Bangun Sistem Informasi Praktek Kerja Lapangan Berbasis 

Web dengan Metode Waterfall 
Waterfall 

(Binanto, 2015) Analisa metode Classic life cycle (Waterfall) untuk pengembangan 
perangkat lunak multimedia 

Waterfall 

(Sasmito, 2017) 

 

Penerapan Metode Waterfall Pada Desain Sistem Waterfall 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITAN 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan membutuhkan sebuah metode pendekatan 

sebagai bentuk penyelesaian, yang berfungsi untuk melaksanakan penelitian agar 

berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan dan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan penelitian yang dijadikan sebagai 

panduan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, yaitu: 

 

Pendahuluan
Perumusan

Masalah
Studi Pusta

Pengumpulan Data

Analisa dan Perancangan

1. Analisa Kebutuhan

2. Perancangan :

    A. Analisa UML

    B. Use Case Diagram

    C. Squence Diagram

    D. Activity Diagram

    E. Deployment Diagram

    F. RBAC

    G. SSO

Implementasi dan 

Pengujian
Kesimpulan dan Saran

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.2 Pendahuluan 

Tahapan awal yang dilakukan pertama kali untuk menemukan permasalahan 

apa yang akan diteliti dimulai dengan pendahuluan. Pada tahap pendahuluan, 

dilakukan pencarian informasi dan pencarian topik, dimulai dari penelitian yang 

sudah dilakukan sebelumnya ataupun mengenai masalah yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan peneliti kerjakan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara 

mencari referensi dari buku, internet ataupun jurnal yang ada. Hal ini berguna untuk 

mendapatkan dasar referensi yang kuat dalam menerapkan atau 

mengimplementasikan suatu metode yang nantinya akan digunakan dalam 

pembuatan Tugas Akhir ini. 

3.3 Perumusan Masalah 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pengamatan pendahuluan adalah tahap 

perumusan masalah. Pada tahap ini dilakukan perumusan permasalahan mengenai 

Rancangan Bangun Aplikasi Kepegawaian dengan model pengembangan Scrum. 

3.4 Studi Pustaka 

Tahap studi pustaka (studi literatur) dilakukan untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian dengan mengumpulkan informasi tertentu yang 

berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan dengan cara 

mempelajari beragam sumber yang diperlukan untuk melakukan pencarian 

informasi, seperti membaca ebook, buku, artikel-artikel serta jurnal-jurnal yang 

berhubungan dengan model pengembangan Scrum. 

3.5 Pengumpulan Informasi (Requirement) 

Tahap selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan 

data ini dilakukan dengan cara mewawancarai dan meminta beberapa keperluan 

dara seperti jumlah data pegawai, beserta buku panduan dan UU mengenai 

kepegawaian. 

3.6 Rancang Bangun Sistem (System Design) 

Setelah tahapan pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya adalah 

penganalisan dan perancangan. Dalam melakukan Analisa untuk mengembangkan 

sistem ini menggunkan Analisa Dialog (UML) terdiri dari Usecase Diagram, 
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Sequence Diagram, Class Diagram, Deployment Diagram berikut analisa dialog 

untuk Aplikasi Kepegawaian: 

a. Usecase Diagram 

Usecase Diagram untuk Aplikasi Mengelola Kinerja adalah terdiri dari 

beberapa aktor, yaitu aktor Dosen atau Pegawai serta Tim Penilai.  

b. Sequence Diagram 

Sequence Diagram, dalam Aplikasi Mengelola Kinerja ini adalah membahas 

tentang bagaimana alur-alur seorang aktor Dosen atau pegawai beserta tim 

penilai dalam sistem yang akan dibuat. Dalam Sequence diagram, akan 

terlihat berapa Class yang akan digunakan nantinya serta berapa enitity yang 

akan menjadi tabel dalam database dan juga berapa controller yang akan 

dibuat untuk dilaksanakan pada saat tahap Deployment. 

c. Class Diagram 

Class Diagram pada Aplikasi Mengelola Kinerja an ini adalah membahas 

berapa Class-Class yang saling berelasi dan setiap Class mempunyai 

attributeattribute yang akan digunakan saat tahap deployment 

3.7 Implementasi dan Pengujian 

Tahap implementasi dan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan 

setelah tahap analisa dan perancangan telah selesai. Pada tahap ini akan 

menjelaskan tentang penerapan aplikasi yang telah dianalisa dan dirancang 

sebelumnya. Pada proses implementasi, dibutuhkan beberapa alat pendukung yaitu 

perangkat keras atau dalam bahasa inggris disebut hardware dan perangkat lunak 

atau dalam bahasa inggris disebut software: 

1. Perangkat keras yang digunakan untuk pembuatan aplikasi : 

a. CPU   : Intel® Core™ i5-7200u 

b. Memori (RAM)  : 8 GB 

c. HDD   : 1 TB 

d. SSD   : 240 GB 
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2. Perangkat lunak yang digunakan untuk pembuatan aplikasi: 

a. Platform / OS  : Microsoft Windows 10 64 bit 

b. Bahasa Pemograman : Php 7.1 

c. DBMS   : MySQL 

d. Tools   : PhpStorm 

3. Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi aplikasi: 

a. Platform / OS  : Microsoft Windows 10 64 bit 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan akhir dari penelitian tugas akhir ini adalah penarikan kesimpulan 

berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, memberikan 

saran-saran kepada pembaca serta untuk menyempurnakan penelitian ini, apakah 

itu dalam segi model aplikasi, atau dalam bentuk role aplikasinya dan 

mengembangkan penelitian selanjutnya. 
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BAB IV  

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Analisis Proses Laporan BKD, SKP, Remunerasi, dan PAK 

Mengajar merupakan suatu contoh kegiatan yang dilakukan oleh dosen dan 

bukti kegiatan dari mengajar adalah SK BAD. Kegiatan mengajar tersebut dapat 

dimasukan ke dalam laporan BKD, SKP, Remunerasi, dan PAK, dengan 

mengisikan form ketika ingin memasukan kegiatan mengajar itu kedalam laporan.  

Setelah dimasukan pada laporan pada saat waktu yang telah ditentukan 

kemudian laporan tersebut akan diverifikasi oleh verifikator yang bersangkutan 

yang telah ditunjuk sebelumnya ini dapat dilihat pada sub bab analisis pengguna. 

Semua kegiatan yang telah dicatat dapat dimasukan pada laporan, namun ada aturan 

untuk memasukan kegiatan hanya pada beberapa jenis laporan. Itu adalah bagian 

dari tugas verifikator untuk mengecek satu persatu kegiatan dalam laporan tersebut 

apakah sah atau tidak.  

Pada sistem juga dirancang untuk memberikan informasi kepada verikator 

atau dosen yang bersangkutan yang mempunyai kegiatan tersebut bahwa kegiatan 

itu telah dimasukan pada laporan BKD, SKP, Remunerasi, atau PAK. Jika ada 

dosen yang membuat kegiatan pada 2 laporan yang berbeda maka itu dapat 

diketahui secara langsung. 

4.1.1 Analisis Pengguna Bersangkutan Pada Setiap Jenis Pelaporan 

Berikut adalah analisis pengguna yang bersangkutan pada setia jenis 

pelaporan DUPAK, SKP, BKD/RBKD, atau RKI/KKI. 

1. DUPAK 

Pada proses pelaporan di pak terdapat beberapa pengguna diantaranya yaitu 

Dosen yang bersangkutan dalam pengurusan penetapan angka kredit, tim 

penilai angka kredit, Kopertis, Kemenristekdikti ( TIM PAK), Kementrian 

dan Rektor Dekan beserta Ketua Jurusan dan Dekan yang menandatangani 

laporan. Dosen tersebut mengisikan kegiatan yang berkaitan dengan 

Pendidikan, Pelaksanaan Pendidikan, Pelaksanaan Penelitian, dan 
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Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta Penunjang Kegiatan 

Akademik Dosen. Berikut adalah gambaran pengguna pada proses 

pelaporan DUPAK. 

Dosen
Tim Penilai

Dekan

Ketua Jurusan

Rektor

Kemenristekdikti (TIM PAK)Kementerian Kopertis

 

Gambar 4.1 Pengguna Pelaporan DUPAK 

Tabel 4.1 Penjelasan Peran Pengguna DUPAK 

Kedudukan Penjelasan Tugas 

Tim Penilai Tim Penilai ini terdiri dari tiga bagian level, level pertama yaitu Ketua 

Jurusan, level kedua yaitu Dekan, dan yang terakhir adalah Rektor.  

2. BKD / RBKD 

Pada proses pelaporan BKD atau RBKD diantaranya pengguna yang ikut 

dalam proses pelaporan diantaranya yaitu Pegawai atau Dosen, Dekan yang 

memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen 

dalam kedudukan sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD ditingkat 

Fakultas, kemudian Rektor UIN SUSKA Riau merupakan penanggung 

jawab pelaksanaan BJD ditingkat Universitas. Rektor merupakan pejabat 

yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan 

memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen dengan tugas 

belajar. dan Asesor. Pada kali proses pelaporan BKD, Asesor terdapat 
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menjadi dua, yaitu Asesor satu dan Asesor dua, dan yang terakhir  adalah 

Dirjen Pendis, LPM, dan KPM. Berikut adalah gambaran pengguna pada 

BKD 

DosenKPMLPMRektor DekanDirjen Pendis Asesor 1 Asesor 2
 

Gambar 4.2 Pengguna Pelaporan BKD/RBKD 

Tabel 4.2 Penjelasan Peran Pengguna BKD/RBKD 

Kedudukan Penjelasan Tugas 

Asesor Asesor berasal dari UIN SUSKA Riau. Namun dapat juga meminta kesediaan asesor 

dari Perguruan Tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan 

dengan bidang masing-masing dosen. 

Dosen Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) 

pada semester berjalan. Dosen dalam status Tugas Belajar tidak harus mendapat tugas 

menyusun RBKD. 

Dekan Dekan memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen 

dalam kedudukan sebagai penanggung jawab pelaksanaan BKD ditingkat fakultas 

Rektor Rektor UIN SUSKA Riau merupakan penanggung jawab pelaksanaan BKD di tingkat 

universitas 

3. SKP 

Pada proses pelaporan SKP terdapat juga beberapa pengguna yang berperan 

agar proses pelaporan berjalan dengan lancar diantaranya yaitu Dosen, dan 

Pejabat Penilai, beserta atasan Pejabat Penilai. Pada pengisian kegiatan SKP 

biasanya kegiatan yang dimasukan adalah unsur utama beserta unsur 

tunjangan atau tambahan. Berikut adalah gambaran pengguna pada proses 

pelaporan SKP. 



 

IV-4 

 

 

Dosen Tim Penilai Atasan Tim Penilai
 

Gambar 4.3 Pengguna Pelaporan SKP 

Tabel 4.3 Penjelasan Peran Pengguna SKP 

Kedudukan Penjelasan Tugas 

Tim Penilai Tim Penilai ini terdiri dari tiga bagian level, level pertama yaitu Ketua 

Jurusan, level kedua yaitu Dekan, dan yang terakhir adalah Rektor.  

4. RKI / KKI 

Pada proses pelaporan RKI atau KKI, pengguna yang bertindak dalam 

proses pelaporan adalah Pegawai atau Dosen, dan Penilai yang terdiri dari 

Verifikator, Validator, dan Ketua Tim Validator. 

Dosen / Tenaga KependidikanKetua Tim Validator Validator Verifikator
 

Gambar 4.4 Pengguna Pelaporan RKI/KKI 

Tabel 4.4 Penjelasan Peran Pengguna RKI/KKI 

Kedudukan Penjelasan Tugas 

Tim Verifikasi Kinerja Tim Verifikasi Kinerja yang selanjutnya disingkat TVK adalah tim yang 

dibentuk oleh Rektor untuk menilai persentase capaian kinerja pejabat 

pengelola dan pegawai. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai 

yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV 

atau pejabat lain yang ditentukan 
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Dosen Dosen adalah pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi (TUSI) 

meliputi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat dan penunjang pendidikan sesuai jabatan fungsionalnya 

4.1.2 Analisis Perbedaan dan Persamaan Jenis Laporan 

 

Berikut adalah gambar pemetaan laporan, yang terdiri dari 4 jenis laporan 

berbeda. Pada gambar pemetaan berikut terdapat pengurusan kepangkatan oleh 

pegawai atau dosen dilakukan pengurusan laporan PAK, untuk kinerja dosen atau 

pegawai dilakukan pengurusan laporan SKP. Sertifikasi dosen didapat pada 

pengurusan laporan BKD / RBKD. Sedangkan untuk remunerasi didapatkan setelah 

pegawai atau dosen mengurus KKI / RKI. 

Kepangkatan PAK

Kinerja SKP

Sertifikasi Dosen BKD/RBKD

Remunerasi KKI/RKI

 

Gambar 4.5 Pemetaan Jenis Laporan 

4.1.3 Analisis Mekanisme Pelaporan 

 

Berikut adalah hasil analisis proses mekanisme pelaporan pada aplikasi 

mengelola kinerja pegawai, pada analisis ini didapatkan berdasarkan aturan-aturan 

yang ada pada masing-masing jenis pelaporan. 
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1. DUPAK 

Berikut mekanisme layanan pengusulan jabatan akademik / pangkat dosen 

di KEMRISTEKDIKTI PERMENPANRB No.17/2013 jo No.46/2013 Bab 

Ix Pasal 15-22, dapat dilihat pada gambar 4.6 

KEMENRISTEKDIKTI
(TIM PAK)

Perguruan Tinggi

Fakultas

Prodi / Jurusan

Perguruan Tinggi

Fakultas

Prodi / Jurusan

Perguruan Tinggi

Fakultas

Prodi / Jurusan

TIM

TIM

TIM

60 Hari 
Kerja

Kementerian

Kopertis

45 Hari Kerja

Dosen

 

Gambar 4.6 Mekaniseme Layanan Pengusulan Jabatan Akademik/Pangkat 

Dosen (KEMRISTEKDIKTI) 

2. BKD/RBKD 

Pada Buku BKD revisi Senat 2017 terdapat beberapa tahapan pelaporan 

diantaranya adalah Prosedur evaluasi Beban Kerja Dosen (BKD) dan 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Evaluasi BKD dilaksanakan 

secara periodik setiap akhir semester, berikut adalah prosedur evaluasi.  

a) Dosen membuat laporan kinerja setiap akhir semester. Laporan Kinerja 

Dosen (LKD) memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi 

meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya. Laporan berupa hard-copy 

dua rangkap dan softcopy-nya dilengkapi dengan semua bukti 

pendukungnya diserahkan  ke Komite Penjaminan Mutu (KPM) fakultas 
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untuk diteruskan ke Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN SUSKA 

Riau untuk dievaluasi.  

b) Sebelum diserahkan kepada KPM fakultas, hard-copy beserta bukti 

pendukung diperlihatkan kepada 2 orang asesor untuk dinilai dan 

dievaluasi tentang ketercapaian ekuivalensi perhitungan SKS, 

kesesuaian bukti pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan 

tinggi yang telah dilakukan. 

c) Setelah ditandatangani oleh asesor, LKD beserta bukti pendukungnya 

diserahkan kepada KPM untuk diverifikasi. 

d) KPM mengkompilasi LKD dan membuat Rekap Laporan Kinerja Dosen 

di tingkat fakultas dan selanjutnya disahkan oleh Dekan dan diteruskan 

ke LPM. 

e) LPM mengkompilasi LKD tingkat Universitas dan menyerahkan ke 

Rektor untuk ditandatangani. 

f) Hasil rekap LKD diunggah ke website Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam c.q. Subdit Ketenagaan Diktis. 

g) Bukti pendukung LKD disimpan di jurusan untuk digunakan sesuai 

dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan di UIN SUSKA Riau. 

Berikut adalah mekanisme pelaporan pada BKD/RBKD, dapat dilihat pada 

gambar 4.7 yang bersumber dari buku BKD Rev Senat 2017 UIN SUSKA 

Riau 
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Dosen

1.Membuat Laporan Kinerja Dosen
2. Menyertakan Data

Asesor

KPM:
1. Membagi asesor sesuai bidang ilmu
2.Mengkompilasi Hasil Evaluasi Tingkat 
Fakultas.

Note:Tugas KPM di atas dapat dibantu oleh 
tim yang ditunjuk oleh LPM

Dekan

Mengesahkan Hasil 
Evaluasi tingkat fakultas

Mengkompilasi Hasil Evaluasi 
Tingkat Universitas Membuat 

rekap dan laporan

LPM

Mengesahkan Hasil Evaluasi 
tingkat universitas

Rektor

Dirjen PENDIS Cq

 

Gambar 4.7 Mekanisme Pelaporan BKD 

Pimpinan fakultas dapat melakukan evaluasi dalam keadaan khusus dan 

diperlukan. Pelaksanaan evaluasi BKD adalah LPM UIN SUSKA Riau 

yang memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut: 

a) Memonitoring dan mengevaluasi hasil penilaian LDK 

b) Memonitoring dan mengevaluasi kinerja asesor BKD 

c) Melaporkan hasil LKD ke Rektor dan Ketenagaan DIKTIS 

Tahap terakhir pada proses ini adalah Hasil LKD merupakan pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan langsung ke Rektor dan Direktorat 

Pendidikan Tinggi Islam setiap semester. Hasil evaluasi LKD berimplikasi 

kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik atau tunjangan 

kehormatan Guru Besar (Profesor). Berikut alur proses pelaksanaan LKD 
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dapat dilihat pada Gambar 4.8 adalah alur pelaksanaan tahap 1 dan Gambar 

4.9 adalah alur pelaksanaan tahap 2. 

Dosen Asesor
Pengecekan 

Kelengkapan dokumen 
LKD

Lengkap?

Tanda Tangan LKD 
(Asesor)

Ya

Tidak

 

Gambar 4.8 Prosedur Pelaksanaan LKD Tahap 1 

Dosen KPM

LPM

Rektor

Merekap LKD dan Bukti 
dokumen

Lengkap
Tanda Tangan Oleh 

Dekan

Ya

Tidak

 

 

Gambar 4.9 Prosedur Pelaksanaan LKD Tahap 2 
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3. Remunerasi 

Pada Buku Pedoman Implementasi Remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan 

Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau 

Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau terdapat pada pasal 32. 

a) Setiap dosen dan tenaga kependidikan diwajidkan menyiapkan capaian 

kinerja/prestasi kinerja yang telah disetujui oleh pimpinan unit kinerja 

yang bersangkutan. 

b) Data capaian kinerja/prestasi kinerja dimasukkan oleh operator pada 

masing-masing unit kerja ke dalam sistem informasi remunerasi  

c) Verifikator pada masing-masing unit kerja melakukan verifikasi data 

yang dimasukkan oleh operator. 

d) Validator pada masing-masing unit kerja melakukan validasi atas data 

yang sudah diverifikasi 

e) Pegawai yang capaian kinerjanya tidak sesuai dengan bukti dokumen 

yang dimiliki dapat mengajukan keberatan. 

f) Keberatan disampaikan kepada validator dengan menyampaikan bukti 

fisik yang dimiliki. 

g) Tenggang waktu pengajuan keberatan adalah selama tujuh hari kerja 

sejak dimuat 

h) Validator berdasarkan bukti yang sah melakukan revisi capaian kinerja 

pegawai yang mengajukan keberatan 

i) Rekapitulasi nilai dan jumlah remunerasi pegawai dicetak dan disahkan 

oleh ketua tim validator 

Berikut adalah gambaran bagaimana proses pelaporan Remunerasi dapat 

dilihat pada Gambar 4.8 
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Dosen dan Tenaga 
Kependidikan 

menyiapkan capaian 
kinerja/prestasi kinerja

Data capaian kinerja 
dimasukan oleh 

operator kedalam 
sistem informasi 

remunerasi

Verifikator melakukan 
verifikasi data yang 

telah diinputkan 
operator

Validator kemudian 
melakukan validasi data 

yang telah diverifikasi

Hasil validasi dimuat 
pada laman sistem 

informasi remunerasi

Pegawai yang 
capaiannya tidak sesuai 

dapat mengajukan 
keberatan

Keberatan disampaikan 
kepada validator 
dengan bukti fisik

Validator melakukan 
revisi pada capaian 

kinerja

Rekapitulasi nilai dan 
jumlah remunerasi 
pegawai dicetak dan 
disahkan oleh ketua 
tim validator

 

Gambar 4.10 Prosedur Pelaporan Remunerasi 

4. SKP 

Pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai di 

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara terdapat tata cara penyusunan 

SKP, berikut.  

a) Dalam sistem penilaian prestasi kerja, setiap PNS wajib menyusun SKP 

sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan, sesuai dengan 

uraian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, yang secara umum 

telah ditetapkan dalam struktur dan tata kerja organisasi.  

b) SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan 

kegiatan tugas jabatan, dengan mengacu pada Renstra dan Renja 

tahunan organisasi, yang berisikan tentang kegiatan yang akan 

dilakukan, hasil yang akan dicapai, berapa yang akan dihasilkan dan 

kapan harus selesai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan 
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dilaksanakan ditetapkan target yang harus dicapai meliputi aspek 

kuantitas, kualitas, waktu, danlatau biaya.  

c) Penyusunan SKP harus menjabarkan kegiatan tugas jabatan atasan 

langsungnya sesuai dengan kesepakatan Pejabat Penilai dengan PNS 

yang dinilai sebagai kontrak prestasi kerja.  

d) Dalam menyusun SKP harus memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:  

a. Jelas Kegiatan yang dilakukan harus dapat diuraikan secara jelas  

b. Dapat diukur Kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara 

kuantitatif dalarn bentuk angka seperti jumlah satuan, jurnlah hasil, 

dan lain-lain atau secara kualitatif. 

c. Relevan Kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan lingkup tugas 

jabatan masing-masing.  

d. Dapat dicapai Kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan 

kernarnpuan. 

e. Memiliki target waktu Kegiatan yang dilakukan harus ditentukan 

waktu. 

4.2 Analisis Flowchart Pelaporan 

Berikut adalah analisis Flowchart Diagram beberapa jenis pelaporan, yaitu 

BKD, SKP, DUPAK, atau realisasi kinerja. 

4.2.1 SKP 

Berikut adalah Flowchart diagaram SKP yang terdiri dari dua bagian aktor 

yaitu pegawai dan verifikator. Pada pelaporan SKP ini terdapat proses dimulai pada 

pemberitahuan pengisian SKP kepada seluruh Dosen, kemudian Dosen atau 

Pegawai menginputkan kegiatan 
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Flowchart Diagram SKP

Pegawai Verifikator

P
h

as
e

Mulai

Pemberitahuan 
untuk pengisian SKP

Pegawai menginputkan 
kegiatan

Laporan diserahkan 
kepada verifikator

Verifikator menerima 
laporan

Verifikator 
memvalidasi laporan

Laporan Berhasil di 
validasi

Selesai

Tidak

Ya

 

Gambar 4.11 Flowchart Diagram SKP 

4.2.2 PAK 

Berikut adalah Flowchart Diagaram PAK yang terdiri dari dua bagian aktor 

yaitu pegawai dan verifikator: 
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Flowchart Diagram PAK

Pegawai Verifikator
Ph

as
e

Mulai

Pemberitahuan 
untuk pengisian SKP

Pegawai menginputkan 
kegiatan

Laporan diserahkan 
kepada verifikator

Verifikator menerima 
laporan

Verifikator 
memvalidasi laporan

Laporan Berhasil di 
validasi

Selesai

Tidak

Ya

 

Gambar 4.12 Flowchart Diagram PAK 

4.2.3 Realisasi Kinerja 

Berikut adalah Flowchart Diagaram DUPAK yang terdiri dari dua bagian 

aktor yaitu pegawai dan verifikator: 
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Flowchart Diagram Realisasi Kinerja

Pegawai Verifikator

Ph
as

e

Mulai

Pemberitahuan 
untuk pengisian 
Realisasi kinerja

Selesai

Pegawai menginputkan 
Realisasi kegiatan

Relisasi Kegiatan 
diserahkan kepada 

verifikator

Verifikator menerima 
realisasi kegiatan

Verifikator 
memvalidasi relisasi 

kegiatan

Tidak

Ya

 

Gambar 4.13 Flowchart Diagram Realisasi Kinerja 

4.2.4 BKD (Beban Kinerja Dosen) 

Berikut adalah Flowchart Diagaram DUPAK yang terdiri dari dua bagian 

aktor yaitu pegawai dan verifikator: 
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Flowchart Diagram BKD

Pegawai Tim Penilai

Ph
as

e

Mulai

Pegawai menginputkan 
Realisasi BKD

Realisasi BKD 
diserahkan kepada 

verifikator

Verifikator menerima 
realisasi BKD

Verifikator 
memvalidasi realisasi 

BKDRealisasi BKD 
Berhasil di validasi

Selesai

Tidak

Ya

 

Gambar 4. 14 Flowchart Diagram BKD 

4.2.5 Rencana Kegiatan 

Berikut adalah Flowchart Diagaram DUPAK yang terdiri dari dua bagian 

aktor yaitu pegawai dan verifikator: 
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Flowchart Rencana Diagram BKD / Remunerasi

Pegawai Verifikator

P
h

as
e

Mulai

Pemberitahuan 
untuk pengisian 
Rencana BKD/
Remunerasi

Selesai

Pegawai menginputkan 
Rencana BKD/
Remunerasi

Rencana BKD/
Remunerasi 

diserahkan kepada 
verifikator

Verifikator menerima 
rencana BKD/Remunerasi

Verifikator 
memvalidasi rencana 

BKD/Remunerasi

Tidak

Ya

 

Gambar 4.15 Flowchart Rencana Kegiatan 

4.3 Analisis Aplikasi Yang Dibangun 

Analisis aplikasi yang dibangun meliputi Usecase Diagarm, Sequence 

Diagram, dan Spesifikasi Diagram, beserta Class Diagram. 

4.3.1 Usecase Diagram 

Usecase mendeskripsikan pemodelan dan interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem yang akan dibangun. Berikut adalah Usecase diagram yang 

terdiri dari 3 aktor dan beberapa Usecase diagram.  
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Gambar 4.16 Usecase Diagram 

4.3.2 Spesifikasi Diagram 

Spesifikasi diagram adalah bagaimana kita mengetahui suatu flow dari 

event Usecase diagram secara detail, spesifikasi diagram dapat dilihat sebagai 

berikut: 

1. Spesifikasi Usecase Tambah Laporan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah laporan pegawai pada 

aplikasi kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin 

menambahkan data laporan pegawai. 
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Tabel 4.5 Menambah Laporan Pegawai 

Usecase : Menambah Laporan  

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah kegiatan yang dilakukan  

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Pegawai meminta tolong kepada admin untuk menginputkan Laporan yang 

dilakukan, karena pegawai tidak bisa menginputkan sendiri 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin memilih salah satu kegiatan pegawai 
yang ingin dimasukan kedalam laporan 

2. Setelah itu muncul form untuk menambah laporan yang dilakukan 

3. Admin kemudian menekan tombol tambah 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data laporan yang dilakukan berhasil ditambahkan 

 

2. Spesifikasi Usecase Tambah Kegiatan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah penilai pada aplikasi kinerja 

pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data 

penilai. 

Tabel 4.6 Menambah Kegiatan 

Usecase : Menambah Kegiatan Yang Dilakukan 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah kegiatan yang dilakukan  

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Pegawai meminta tolong kepada admin untuk menginputkan kegiatan yang 

dilakukan, karena pegawai tidak bisa menginputkan sendiri 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 

2. Setelah itu muncul form untuk menambah kegiatan yang dilakukan 

3. Admin kemudian menekan tombol tambah 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data kegiatan yang dilakukan berhasil ditambahkan 

Spesifikasi pada aplikasi mengelola kinerja pegawai UIN suska berikutnya 

terdapat pada lampiran D. 
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4.3.3 Sequence Diagram 

Berikut adalah beberapa Sequence diagram yang berhasil di analisa, 

Sequence diagram ini: 

1. Sequence Tambah Laporan Pegawai 

Sequence tambah laporan terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram tambah laporan 

adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa 

menambahkan data laporan. 

 

Gambar 4.17 Sequence Tambah Laporan Pegawai 

2. Sequence Tambah Kegiatan Pegawai 

Sequence tambah kegiatan yang dilakukan terdiri dari controller, entity, 

boundary, dan model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram 

tambah kegiatan yang dilakukan adalah admin, jadi kita dapat mengetahui 

hanya admin yang bisa menambahkan data kegiatan yang dilakukan. 
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Gambar 4. 18 Sequence Tambah Kegiatan Pegawai 

Spesifikasi pada aplikasi mengelola kinerja pegawai UIN suska berikutnya 

terdapat pada lampiran E. 

4.3.4 Activity Diagram 

Berikut adalah beberapa Activity diagram yang berhasil di analisa: 

1. Tambah Laporan 

Activity diagram tambah laporan pegawai dimulai ketika pegawai ingin 

menambakan data laporan, dan pegawai memilih kegiatan yang ingin 

dimasukan kedalam laporan. Setelah itu pegawai mengisi form tambah 

laporan, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang 

dimasukan oleh pegawai benar, jika benar maka data akan masuk ke 

database. 
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Activity Diagram Tambah Laporan Pegawai

Pegawai Sistem Database

Ph
as

e

Pegawai memilih 
kegiatan, kemudian 

mengisi form tambah 
laporan

Data laporan berhasil 
ditambahkan ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

 

Gambar 4.19 Activity Diagram Tambah Laporan 

2. Activity Tambah Kegiatan 

Activity diagram tambah kegiatan pegawai dimulai ketika pegawai ingin 

menambakan data kegiatan, dan pegawai mengisi form tambah kegiatan, 

kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh 

pegawai benar, jika benar maka data akan masuk ke database 
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Activity Diagram Tambah Kegiatan Pegawai

Pegawai Sistem Database

Ph
as

e

Pegawai menginputkan 
form tambah kegiatan

Data kegiatan berhasil 
ditambahkan ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

 

Gambar 4.20 Activity Diagram Tambah Unsur Kegiatan 

Activity diagram pada aplikasi mengelola kinerja pegawai UIN suska 

berikutnya terdapat pada lampiran I. 

4.3.5 Class Diagram 

Berikut adalah Class diagram yang merupakan hasil analisa Sequence 

diagram. Class diagram berikut terdiri dari dari 8 model yang terdapat pada 

Sequence diagram. Model – model tersebut mempunyai atribut-atribut dan operasi-

operasi. Berikut gambar Class diagram: 



 

IV-24 

 

 

 

Gambar 4.21 Class Diagram 

4.3.6 Deployment 

Deployment diagram bertujuan untuk menggambarkan atau 

memvisualisasikan secara umum arsitektur dari proses yang terjadi pada suatu 

sistem atau software. Aplikasi iraise-kinerja dirancang pada perangkat denga sistem 

operasi windows 10 dan berhubungan langsung dengan server menggunakan 

protocol http. Gambar deployment diagram dari apalikasi yang akan dibangun 

dapat dilihat pada  
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Deployment Diagram

<<device>>

Lenovo

<<device>>

Windows 10 Pro

<<web server>>

Apache

<<db server>>

MySql

Web Iraise-KinerjaWeb Iraise-Pegawai

Web Iraise-ResWeb Iraise-Id

Iraise-kinerja Iraise-pegawai

Iraise-res Iraise-id

 

Gambar 4.22 Deployment Diagram 

4.3.7 RBAC (Role Based Access Control) 

RBAC untuk aplikasi mengelola kinerja ini terdiri dari 3 bagian, yaitu, 

Admin, Tim Penilai, beserta Pegawai. Tim Penilai ini terdiri dari 3 (Tiga) level 

tingkatan, yaitu Jurusan, Fakultas, dan Universitas. Berikut adalah gambar dari 

RBAC Aplikasi Mengelola Kinerja Pegawai. 

Admin Tim Penilai Pegawai/Dosen

Jurusan Fakultas Universitas
 

Gambar 4.23 RBAC Aplikasi Mengelola Kinerja Pegawai 
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4.3.8 SSO (Single Sign On) 

Aplikasi Mengelola Kinerja Pegawai ini menggunakan SSO untuk login, 

jadi terdapat 3 aplikasi yang saling terkait, dan ada beberapa aplikasi yang sedang 

dikembangkan, diantaranya 3 aplikasi itu adalah, iraise-id, dan iraise-pegawai. Jadi 

untuk menjalankan aplikasi iraise-kinerja (Aplikasi mengelola kinerja pegawai) 

pegawai atau tim penilai cukup login dengan username dan password yang sama 

dengan aplikasi iraise-pegawai atau iraise-id. Berikut adalah gambar keterangan 

SSO. 

Pegawai/Tim Penilai

Iraise-id

Iraise-pegawai

Iraise-kinerja

Login

Username dan 
Password

 

Gambar 4. 24 SSO Aplikasi Mengelola Kinerja Pegawai 

4.4 Perancangan Antar Muka 

Perancangan antar muka dibagi menjadi tiga bagian, yaitu antar muka untuk 

admin, pegawai, dan penilai. Untuk admin terdapat 8 menu, sedangkan pegawai ada 

3 menu, dan penilai berjumlah 5 menu, ditambahkan dengan menu penilaian 

laporan dan kegiatan. Berikut adalah tampilannya. 

4.4.1 Antar Muka Dosen/Pegawai 

Berikut adalah perancangan antar muka untuk dosen/pegawai. perancangan 

ini mempunyai beberapa fungsi – fungsi tombol, dan list list kegiatan atau pun 

laporan: 
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1. Tampilan Tambah Kegiatan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form tambah kegiatan pegawai terdapat 

field isian nama kegiatan, keterangan, tanggal penugasan, jumlah, beserta 

durasi. 

Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Hapus

StatusNama Kegiatan

Ubah

Tambah

Tambah Laporan

Tambah Kegiatan Pegawai

Tambah/EditBatal

Kegiatan

Tanggal Penugasan

Jumlah

Keterangan

Durasi

Gambar 4.25 Tampilan List Kegiatan Pegawai 

2. Tampilan Tambah Laporan Pegawai 

Berikut adalah tampilan dari tambah laporan pegawai, ketika pegawai sudah 

memasukan kegiatan, dan sekarang saatnya pegawai memasukan ke dalam 

laporan apa, terdapat 6 jenis pelaporan, BKD, RBKD, DUPAK, RKI, KKI, 

PAK, dan SKP. Pegawai memilih laporan dan periode keberapa dalam 

penambahan laporan. 
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Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Hapus

StatusNama Laporan

Tambah Kegiatan

Tambah Laporan

Periode

Jenis Laporan

Tambah/EditBatal

 

Gambar 4.26 Tampilan Tambah Laporan Pegawai 

Tampilan pegawai pada aplikasi mengelola kinerja pegawai UIN suska berikutnya 

terdapat pada lampiran F. 

4.4.2 Antar Muka Admin 

Berikut adalah perancangan antar muka untuk admin. perancangan ini 

mempunyai beberapa fungsi – fungsi tombol, dan list list kegiatan atau pun laporan: 

1. Tampilan Mengelola Unsur Kegiatan 

Berikut adalah tampilan dari unsur kegiatan, pada tampilan ini terdapat 

tombol tambah, load semua data, reset, ubah, hapus, beserta tombol 

pencarian untuk memudahkan pencarian jika terdapat banyak data. 
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Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Deskripsi Jenis

 

Gambar 4.27 Tampilan Mengelola Unsur Kegiatan 

Tampilan admin pada aplikasi mengelola kinerja pegawai UIN suska 

berikutnya terdapat pada lampiran F. 

4.4.3 Antar Muka Penilai 

Berikut adalah perancangan antar muka untuk Penilai. perancangan ini 

mempunyai beberapa fungsi – fungsi tombol, dan list list kegiatan atau pun laporan: 

1. Tampilan Validasi Laporan 

Berikut adalah tampilan dari validasi laporan pegawai, pada tampilan ini 

terdapat tombol setuju dan tolak, beserta ada status disebelah kanan atas 
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Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Setuju

StatusNama Laporan

Tolak

Validasi Laporan

 

Gambar 4.28  Tampilan Validasi Laporan 

Tampilan penilai pada aplikasi mengelola kinerja pegawai UIN suska 

berikutnya terdapat pada lampiran F
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan dari aplikasi mengelola kinerja pegawai UIN SUSKA RIAU adalah 

1. Pegawai atau Dosen menggunakan aplikasi kinerja dapat menginputkan 

butir kegiatan pada kegiatan Pegawai atau Dosen 

2. Pegawai atau Dosen menggunakan aplikasi kienrja dapat menginputkan 

kegiatan kedalam laporan oleh Pegawai atau Dosen 

3. Pegawai atau Dosen dapat mencetak laporan kegiatan pada aplikasi kinerja 

4. Penilai bisa menolak atau menerima laporan, dan memberikan catatan 

kepada setiap laporan yang ditolak. 

5. Aplikasi kinerja dapat membuat laporan yang terdiri dari SKP, BKD, PAK, 

KKI, atau RKI 

6. Aplikasi kinerja menampilkan kegiatan yang sudah di inputkan pada 

laporan SKP, BKD, PAK, KKI, atau RKI oleh Pegawai atau Dosen 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk menyempurnakan dan mengembangan 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Ketika Dosen yang sudah memiliki bukti kegiatan seperti SK BAD pada 

satu laporan SKP, maka bukti tesebut dapat juga dipakai pada laporan yang 

lain seperti BKD, KKI, PAK, atau RKI. 

2. Ketika Dosen yang sudah mengajar pada semester tertentu dengan jumlah 

mahasiswa yang ditentukan, pada saat akan memasukan pada aplikasi 

kinerja data itu sudah dapat terisikan langsung tanpa dosen tersebut perlu 

mengingat kembali jumlah mahasiswa yang sudah diajar pada semester 

tertentu, semacam fitur histori pada aplikasi iraise.
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LAMPIRAN A 

FORM MANUAL PELAPORAN 

Form Manual DUPAK 
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Form SKP
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Form BKD/RBKD 
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LAMPIRAN B  

JUMLAH KETENAGAAN PNS DAN NON PNS 

 

 

1. PNS 
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LAMPIRAN C 

WAWANCARA 

 

Narasumber : Abdul Muhammad 

Jabatan : Kasubag Ortala bagian Kepegawaian Rektorat UIN SUSKA Riau 

Hasil Wawancara 

1. Mengenai pencatatan kinerja, berapa banyak jumlah data catatan kinerja yang 

ibu bapak catat selama setahun? 

Jawaban : Pencatatan yang dilakukan rata-rata diatas 50 (Lima puluh) 

2. Apa saja permasalahan yang terjadi yang bapak alami selama mencatat catatan 

kinerja? 

Jawaban :  

a. Patokan menit yang tidak jelas, apakah itu satu menit, dua menit, dalam 

melakukan satu perkejaan. 

b. Dalam melakukan peng legalisiran akreditasi untuk mahasiswa yang 

bersangkutan, terkadang mahasiswa tersebut datang satu orang tetapi melegalisir 

untuk banyak mahasiswa, apakah disana jumlah menjadi patokan atau yang lain? 

c. Penilian berbeda dari segi waktu 

Narasumber : Mat Rahim 

Jabatan : Staff di ortala bagian Kepegawaian Rektorat UIN SUSKA Riau 

Hasil Wawancara 

1. Mengenai pencatatan kinerja, berapa banyak jumlah data catatan kinerja yang 

bapak catat selama setahun? 

Jawaban : Untuk yang wajib saja terdiri dari buku data, statistik, analisis jabatan, 

beserta portal kepegawaian, yang jelas banyak, terhitung ratusan. 

2. Apa saja permasalahan yang didapati mengenai pencatatan catatan kinerja? 

Jawaban :  

Nilai yang lebih rendah dari Fakultas  PW non tupoksi / tidak terhitung nilainya 

karena di Rektorat 

Narasumber : Dahlan Rauf 

Jabatan : Pegawai Pustaka 
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Hasil Wawancara 

1. Mengenai pencatatan kinerja, berapa banyak jumlah data catatan kinerja yang 

bapak catat selama setahun? 

Jabawan: 

Kadang ada sampai dengan seratus terkadang kurang dari seratus catatan 

2. Apa saja jenis-jenis catatan kinerja yang bapak catat? 

Jawaban : 

a. Pelayanan pada mahasiswa 

b. TA, KP 

c. Merapikan buku dirak 

d. Nomor pertemuan perkuliahan 

3. Apa saja permasalahan yang bapak alami selama mencatat catatan kinerja? 

Jawaban : 

a. Lama dalam pembuatan tabel 

b. Online upload 

c. Tidak bisa mengubah-ubah catatan yang sudah di input. 
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LAMPIRAN D 

SPESIFIKASI DIAGRAM 

D.1 Spesifikasi Usecase menambah periode 

Usecase spesifikasi menambahkan periode pada aplikasi kinerja pegawai, 

Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data periode. 

Tabel D.1 Spesifikasi Menambah Periode 

Usecase: Menambah Periode 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah data periode 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Tidak ada data nilai kegiatan pada periode 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 

2. Setelah itu muncul form untuk menambah periode 

3. Admin kemudian menekan tombol tambah 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data periode berhasil ditambahkan 

D.2 Spesifikasi Usecase Menambah Butir Kegiatan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah butir kegiatan, Usecase ini 

menjelaskan bagaimana admin menambahkan data butir kegiatan. 

Tabel D.2 Spesifikasi Menambah Butir Kegiatan 

Usecase : Menambah Butir Kegiatan 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah data butir kegiatan 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Tidak ada data nilai kegiatan pada butir kegiatan 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 

2. Setelah itu muncul form untuk menambah nilai kegiatan 
3. Admin kemudian menekan tombol tambah 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data Unsur dan Sub Unsur berhasil ditambahkan 

D.3 Spesifikasi Usecase Menambah Nilai Kegiatan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah butir kegiatan pada aplikasi 

kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data 
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butir kegiatan. 

Tabel D.3 Spesifikasi Menambah Nilai Kegiatan 

Usecase : Menambah Nilai Kegiatan 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah data nilai kegiatan 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Tidak ada data nilai kegiatan pada butir kegiatan 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 
2. Setelah itu muncul form untuk menambah nilai kegiatan 

3. Admin kemudian menekan tombol tambah. 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver”. 

Kondisi akhir Data Nilai kegiatan berhasil ditambahkan 

 

D.4 Spesifikasi Usecase Menambah Penilai 

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah penilai pada aplikasi kinerja 

pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data penilai. 

Tabel D.4 Spesifikasi Usecase menambah penilai  

Usecase : Menambah Asesor/Validator 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah data asesor/validator 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Tidak ada data nilai kegiatan pada asesor/validator 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 
2. Setelah itu muncul form untuk menambah asesor/validator 

3. Admin kemudian menekan tombol tambah 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data asesor/validator berhasil ditambahkan 

D.5 Spesifikasi Usecase Menambah Unsur Kegiatan 

Spesifikasi menambah unsur dan sub unsur berfungsi untuk mengetahui 

flow bagaimana mekanisme penambahan unsur dan sub unsur 

Tabel D.5 Spesifikasi Usecase Menambah Unsur Kegiatan 

Usecase : Menambah Unsur dan Sub Unsur 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah data unsur dan subunsur 

Aktor utama Admin 
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Kondisi awal  Tidak ada data unsur dan subunsur  

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin menekan tombol tambah 

2. Setelah itu muncul form untuk menambah unsur dan sub unsur 
3. Admin kemudian menekan tombol tambah. 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 5. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data Unsur dan Sub Unsur berhasil ditambahkan 

D.6 Spesifikasi Usecase Mengubah Unsur Kegiatan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi menambah unsur kegiatan pada aplikasi 

kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menambahkan data 

unsur kegiatan. 

Tabel D.6 Spesifikasi Usecase Mengubah Unsur Kegiatan 

Usecase : Mengubah Unsur dan Sub Unsur 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada unsur dan sub 
unsur 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Data yang dinputkan ada terjadi beberapa perubahan 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin memilih unsur dan subunsur yang 

ingin diubah 

2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari unsur dan sub 

unsur 
3. Admin kemudian menekan tombol edit 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data unsur dan sub unsur berhasil di ubah 

 

D.7 Spesifikasi Usecase Mengubah Periode 

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah periode pada aplikasi kinerja 

pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin mengubah periode. 

Tabel D.7 Spesifikasi Usecase Mengubah Periode 

Usecase : Mengubah Periode 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada periode 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Data yang dinputkan ada terjadi beberapa perubahan 
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Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin memilih periode yang ingin diubah 

2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari periode 
3. Admin kemudian menekan tombol edit 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data periode berhasil di ubah 

D.8 Spesifikasi Usecase Mengubah Butir Kegiatan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah butir kegiatan pada aplikasi 

kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin mengubah butir 

kegiatan. 

Tabel D.8 Spesifikasi Usecase Mengubah Butir Kegiatan 

Usecase : Mengubah Butir Kegiatan 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada butir kegiatan 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Data yang dinputkan ada terjadi beberapa perubahan 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin memilih butir kegiatan yang ingin 

diubah 

2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari butir kegiatan 
3. Admin kemudian menekan tombol edit 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data butir kegiatan berhasil di ubah 

D.9 Spesifikasi Usecase Mengubah Nilai Kegiatan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah nilai kegiatan pada aplikasi 

kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin mengubah nilai 

kegiatan. 

Tabel D.9 Spesifikasi Usecase Mengubah Nilai Kegiatan  

Usecase : Mengubah Nilai Kegiatan 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada nilai kegiatan 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Data yang dinputkan ada terjadi beberapa perubahan 

Flow Even 
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Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin memilih nilai kegiatan yang ingin 

diubah 

2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari nilai kegiatan 
3. Admin kemudian menekan tombol edit 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data nilai kegiatan berhasil di ubah 

D.10 Spesifikasi Usecase Mengubah Penilai 

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah penilai pada aplikasi kinerja 

pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin mengubah penilai. 

Tabel D.10 Mengubah Penilai 

Usecase : Mengubah Penilai 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk mengubah salah satu field pada asesor / 
validator 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Data yang dinputkan ada terjadi beberapa perubahan 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin memilih asesor / validator yang ingin 

diubah 

2. Setelah itu muncul form untuk mengubah data dari asesor / 

validator 
3. Admin kemudian menekan tombol edit 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data asesor / validator berhasil di ubah 

D.11 Spesifikasi Usecase Mengubah Kegiatan Pegawai 

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah kegiatan pegawai pada 

aplikasi kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin atau pegawai 

mengubah kegiatan pegawai. 

Tabel D.11 Spesifikasi Usecase Mengubah Kegiatan Pegawai 

Usecase : Mengubah Kegiatan Yang Dilakukan 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah kegiatan yang dilakukan  

Aktor utama Admin, Pegawai 

Kondisi awal  Pegawai meminta tolong kepada admin untuk menginputkan Laporan yang 

dilakukan, karena pegawai tidak bisa menginputkan sendiri 

Flow Even 
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Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin atau pegawai memilih salah satu 

kegiatan yang ingin diubah  

2. Setelah itu muncul form untuk mengubah kegiatan yang dilakukan 
3. Admin atau pegawai kemudian menekan tombol ubah 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data Kegiatan berhasil diubah 

D.12 Spesifikasi Usecase Mengubah Laporan Pegawai 

Berikut adalah Usecase spesifikasi mengubah laporan pegawai pada 

aplikasi kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin atau pegawai 

mengubah laporan pegawai. 

Tabel D.12 Spesifikasi Usecase Mengubah Laporan Pegawai 

Usecase : Mengubah Kegiatan Yang Dilakukan 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menambah kegiatan yang dilakukan  

Aktor utama Admin, Pegawai 

Kondisi awal  Pegawai meminta tolong kepada admin untuk menginputkan Laporan yang 

dilakukan, karena pegawai tidak bisa menginputkan sendiri 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin atau pegawai memilih salah satu 

laporan yang ingin diubah  

2. Setelah itu muncul form untuk mengubah laporan  

3. Admin atau pegawai kemudian menekan tombol ubah 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data laporan berhasil diubah 

D.13 Spesifikasi Usecase Memverifikasi Kegiatan atau Laporan  

Berikut adalah Usecase spesifikasi memverifikasi kegiatan atau laporan 

pegawai pada aplikasi kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin 

memverifikasi kegiatan atau laporan pegawai. 

Tabel D.13 Spesifikasi Usecase Memverifikasi Kegiatan atau Laporan 

Usecase : Verifikasi 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk memverifikasi laporan atau kegiatan yang 
dilakukan oleh pegawai 

Aktor utama Admin/Asesor 

Kondisi awal  Data yang dinputkan ada terjadi beberapa perubahan 

Flow Even 
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Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin/asesor memilih kegiatan atau laporan 

dari pegawai 

2. Admin menekan tombol verifikasi 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data laporan atau kegiatan berhasil di verifikasi 

D.14 Spesifikasi Usecase Tolak Verifikasi Kegiatan atau Laporan 

Berikut adalah Usecase spesifikasi tolak verifikasi kegiatan atau laporan 

pegawai pada aplikasi kinerja pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin 

tolak verifikasi kegiatan atau laporan pegawai. 

Tabel D.14 Spesifikasi Usecase Tolak Verifikasi Kegiatan atau Laporan  

Usecase : Tolak Verifikasi 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menolak verifikasi laporan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh pegawai 

Aktor utama Admin/Asesor 

Kondisi awal  Data yang belum diverifikasi, karena tidak sesuai syarat, maka ditolak 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin/asesor memilih kegiatan atau 

laporan dari pegawai 

2. Mengisi catatan 

3. Admin/asesor menekan tombol batal verifikasi 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data laporan atau kegiatan berhasil di tolak verifikasi 

D.15 Spesifikasi Usecase Kembalikan Data 

Berikut adalah Usecase spesifikasi kembalikan data pada aplikasi kinerja 

pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin mengembalikan data. 

Tabel D.15 Spesifikasi Usecase Kembalikan Data 

Usecase : Hapus/Batal Hapus 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk mengembalikan data dari beberapa bagian 
bagian dari database yang tidak diperlukan 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Beberapa data ingin dikembalikan 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin memilih data dari menu yang ingin 

dikembalikan 



 

D-8 

 

2. Setelah memilih menu, pilih data yang mana yang ingin 

dikembalikan 

3. Admin menekan tombol kembalikan data 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data berhasil dikembalikan 

D.16 Spesifikasi Usecase Hapus Data 

Berikut adalah Usecase spesifikasi hapus data pada aplikasi kinerja 

pegawai, Usecase ini menjelaskan bagaimana admin menghapus data. 

Tabel D.16 Spesifikasi Usecase Hapus Data 

Usecase : Hapus/Batal Hapus 

Deskripsi Usecase ini berfungsi untuk menghapus data dari beberapa bagian bagian 
dari database yang tidak diperlukan 

Aktor utama Admin 

Kondisi awal  Beberapa data ingin dihapus 

Flow Even 

Main success flow 1. Usecase dimulai ketika admin/asesor memilih data dari menu yang 
ingin dihapus 

2. Setelah memilih menu, pilih data yang mana yang ingin dihapus 

3. Admin menekan tombol hapus 

Alternative flow Tidak ada 

Exception flow 1. Jika gagal koneksi internet atau gagal terhubung keserver maka 

apliksi akan menampilkan pesan “gagal terhubung keserver” 

Kondisi akhir Data berhasil dihapus/batal hapus 
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LAMPIRAN E 

SEQUENCE DIAGRAM 

E.1 Sequence Diagram Tambah Butir Kegiatan 

Sequence tambah butir kegiatan terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram tambah butir kegiatan 

adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa menambahkan 

data butir kegiatan. 

 

Gambar E.1 Sequence Diagram Tambah Butir Kegiatan 

E.2 Sequence Diagram Tambah Periode 

Sequence tambah periode terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram tambah periode adalah 

admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa menambahkan data 

periode. 

 

Gambar E. 2 Sequence Diagram Tambah Periode 
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E.3 Sequence Diagram Tambah Penilai 

Sequence tambah penilai terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. 

Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram tambah penilai adalah admin, 

jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa menambahkan data penilai. 

 

Gambar E. 3 Sequence Diagaram Tambah Penilai 

E.4 Sequence Diagram Tambah Kegiatan Yang Dilakukan  

Sequence tambah unsur dan sub unsur terdiri dari controller, entity, 

boundary, dan model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram tambah 

unsur dan sub unsur adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang 

bisa menambahkan data unsur dan sub unsur. 

 

 

Gambar E.4 Sequence Diagram Tambah Kegiatan Yang di Lakukan 

E.5 Sequence Diagram Tambah Nilai Kegiatan 

Sequence tambah nilai kegiatan terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram tambah nilai kegiatan 

adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa menambahkan 
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data nilai kegiatan. 

 

Gambar E.5 Sequence Diagram Tambah Nilai Kegiatan 

E.6 Sequence Diagram Ubah Unsur Kegiatan 

Sequence ubah unsur kegiatan terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram ubah unsur kegiatan 

adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah data 

unsur kegiatan. 

 

Gambar E. 6 Sequence Diagram Ubah Unsur Kegiatan 

E.7 Sequence Diagram Ubah Butir Kegiatan 

Sequence ubah butir kegiatan terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram ubah butir kegiatan 

adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah data 

butir kegiatan. 
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Gambar E. 7 Sequence Diagram Ubah Butir Kegiatan 

E.8 Sequence Diagram Ubah Nilai Kegiatan 

Sequence ubah nilai kegiatan terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram ubah nilai kegiatan 

adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah data 

nilai kegiatan. 

 

Gambar E. 8 Sequence Diagram Ubah Nilai Kegiatan 

E.9 Sequence Diagram Ubah Periode 

Sequence ubah periode terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. 

Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram ubah periode adalah admin, 

jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah data periode. 
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Gambar E. 9 Sequence Diagram Ubah Periode 

E.10 Sequence Diagram Ubah Penilai 

Sequence ubah penilai terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. 

Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram ubah penilai adalah admin, jadi 

kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah data penilai. 

 

Gambar E.10 Sequence Diagram Ubah Penilai 

E.11 Sequence Diagram Ubah Kegiatan Yang Dilakukan 

Sequence ubah penilai terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. 

Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram ubah penilai adalah admin, jadi 

kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah data penilai. 
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Gambar E.11 Sequence Diagram Ubah Kegiatan Yang Dilakukan 

E.12 Sequence Diagram Ubah Laporan 

Sequence ubah laporan terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. 

Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram ubah laporan adalah admin, 

jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengubah data laporan. 

 

Gambar E.12 Sequence Diagram Ubah Laporan 

E.13 Sequence Diagram Kembalikan Data 

Sequence kembalikan data terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram kembalikan data adalah 

admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa mengembalikan data. 
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Gambar E.13 Sequence Diagram Batal Hapus Data 

E.14 Sequence Diagram Hapus Data 

Sequence hapus unsur kegiatan terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram hapus unsur kegiatan 

adalah admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin yang bisa menghapus data 

unsur kegiatan. 

  

Gambar E.14 Sequence Diagram Hapus Unsur Kegiatan 

E.15 Sequence Diagram Verifikasi 

Sequence verifikasi terdiri dari controller, entity, boundary, dan model. 

Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram verifikasi adalah 

penilai/admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin dan penilai yang bisa 

verifikasi laporan atau pun kegiatan. 
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Gambar E.15 Sequence Diagram Verifikasi 

E.16 Sequence Diagram Tolak Verifikasi 

Sequence tolak verifikasi terdiri dari controller, entity, boundary, dan 

model. Yang menjadi aktor utama dalam Sequence diagram tolak verifikasi adalah 

penilai/admin, jadi kita dapat mengetahui hanya admin dan penilai yang bisa tolak 

verifikasi laporan atau pun kegiatan. 

 

Gambar E.16 Sequence Diagram Tolak Verifikasi 

 

  



F-1 

 

 

LAMPIRAN F 

PERANCANGAN ANTAR MUKA 

F.1 Admin 

Berikut adalah rancangan antar muka pada halaman admin, pada halaman 

admin ini terdapat banyak form isian, yaitu itu tambah, ubah, hapus, ataupun reset 

signature. 

 

F.1.1 Tambah Unsur Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah unsur 

kegiatan, pada form tersebut terdapat field isian sperti nama, deskripsi dan pilih 

jeninya, apakah unsur atau sub unsur, kemudian terdapat button tambah atau 

digunakan untuk edit. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Deskripsi JenisTambah Unsur dan Sub Unsur

Nama

Deskripsi

Tambah/EditBatal

Jenis

Unsur Sub Unsur

 

Gambar F.1 Tambah/Edit Unsur Kegiatan 
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F.1.2 Tambah / Edit Nilai Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun nilai 

kegiatane, pada form tersebut terdapat field isian seperti kegiatan, jenis, deskripsi, 

nilai, satuan nilai, satuan durasi, masa berlaku, satuan masaberlaku, bukti kinerja, 

dan bukti penugasan kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nilai Satuan Nilai Satuan Durasi

Nama DeskripsiTambah Nilai Kegiatan

Kegiatan

Tambah/EditBatal

Jenis

Deskripsi

Nilai

Satuan Nilai

Satuan Durasi

Masa Berlaku

Satuan Masa Berlaku

Bukti Kinerja

Bukti Penugasan

 

Gambar F.2 Tambah/Edit Nilai Kegiatan 

F.1.3 Tambah/Edit Butir Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun nilai 

kegiatane, pada form tersebut terdapat field isian seperti kemudian terdapat button 

tambah atau digunakan untuk edit. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Deskripsi Kata Kunci
Nama DeskripsiTambah Butir Kegiatan

Unsur

Tambah/EditBatal

Nama Kegiatan

Deskripsi

Kata Kunci

 

Gambar F.3 Tambah/Edit Butir Kegiatan 
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F.1.4 Tambah / Edit Periode 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah periode, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti judul, deskripsi, tanggal awal, dan 

tanggal akhir. kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Deskripsi FungsionalTanggal Awal Tanggal Akhir Jenis

Nama DeskripsiTambah Periode

Judul

Tambah / EditBatal

Deskripsi

Tanggal Awal Tanggal Akhir

 

Gambar F.4 Tambah / Edit Periode 

F.1.5 Tambah / Edit Penilai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama asesor, nama pegawai, tahap, 

wajib, periode, dan jenis. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Penilai Pegawai Periode Tahap Wajib

Nama DeskripsiTambah Asesor dan Validator

 Nama Asesor

Nama Pegawai

Tambah/EditBatal

Tahap

Wajib

Periode

Jenis

 

Gambar F.5 Tambah / Edit Penilai 
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F.1.6 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Kegiatan DurasiKeterangan Tanggal Penugasan JumlahNama DeskripsiTambah Kegiatan Pegawai

Nama Pegawai

Tambah/EditBatal

Kegiatan

Tanggal Penugasan

Jumlah

 

Gambar F.6 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 

F.1.7 Tambah / Edit Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Jenis Kegiatan Status

Nama DeskripsiTambah Laporan Pegawai

Kegiatan

Jenis Laporan

Tambah/EditBatal

 

Gambar F.7 Tambah / Edit Laporan Pegawai 
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F.1.8 Tampilan Nilai Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nilai, satuan nilai, 

satuan durasi, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian 

data. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nilai Satuan Nilai Satuan Durasi

 

Gambar F.8 Tampilan Nilai Kegiatan 

F.1.9 Tampilan Butir Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, deskripsi, kata 

kunci, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Deskripsi Kata Kunci

 

Gambar F.9 Tampilan Butir Kegiatan 
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F.1.10 Tampilan Periode 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, deskripsi, 

tanggal awal, tanggal akhir, jenis, fungsional, dan beberapa tombol tambah, load 

semua data, reset, dan pencarian data. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Deskripsi FungsionalTanggal Awal Tanggal Akhir Jenis

 

Gambar F.10 Tampilan Periode 

F.1.11 Tampilan Penilai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan penilai, pegawai, 

periode, tahap, wajib dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan 

pencarian data. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Penilai Pegawai Periode Tahap Wajib

 

Gambar F.11 Tampilan Penilai 
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F.1.12 Tampilan Kegiatan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, kegiatan, 

keterangan, tanggal penugasan, jumlah, durasi, dan beberapa tombol tambah, load 

semua data, reset, dan pencarian data. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Kegiatan DurasiKeterangan Tanggal Penugasan Jumlah

 

Gambar F.12 Tampilan Kegiatan Pegawai 

F.1.13 Tampilan Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, kegiatan, 

keterangan, tanggal penugasan, jumlah, durasi, dan beberapa tombol tambah, load 

semua data, reset, dan pencarian data. 

Beranda

Mengelola Unsur Kegiatan

Mengelola Butir Kegiatan

Mengelola Nilai Kegiatan

Mengelola Periode

Mengelola Asesor / Validator

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Tambah Load Semua Data Reset Cari ...Cari

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Nama Jenis Kegiatan Status

 

Gambar F.13 Tampilan Laporan Pegawai 



 

F-8 

 

F.2 Pegawai 

Berikut adalah implementasi hasil dari perancangan antar muka untuk 

pegawai. perancangan ini mempunyai beberapa fungsi – fungsi tombol, dan list list 

kegiatan atau pun laporan 

F.2.1 Tampilan Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tampilan list laporan yang telah 

ditambahkan melalui kegiatan pegawai, pada tampilan ini terdapat tombol tambah, 

hapus, dan tambah kegiatan pada laporan yang ada. 

Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Hapus

StatusNama Laporan

Tambah Kegiatan

Tambah

Detail

 

Gambar F.14 Tampilan Laporan Pegawai 
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F.2.2 Tampilan Detail Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tombol hapus, tambah kegiatan, beserta 

list dari kegiatan – kegiatan yang telah ditambahkan kedalam laporan. 

Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Hapus

StatusNama Laporan

Tambah Kegiatan

List Kegiatan

 

Gambar F.15 Tampilan Detail Laporan Pegawai 

F.2.3 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai
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Hapus

StatusNama Kegiatan

Ubah

Tambah

Tambah Laporan

Tambah Kegiatan Pegawai

Tambah/EditBatal

Kegiatan

Tanggal Penugasan

Jumlah

Keterangan

Durasi

 

Gambar F.16 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 
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F.2.4 Tambah / Edit Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Hapus

StatusNama Laporan

Tambah Kegiatan

Tambah Laporan

Periode

Jenis Laporan

Tambah/EditBatal

 

Gambar F.17 Tambah / Edit Laporan Pegawai 

F.3 Tampilan Validasi Laporan (Penilai) 

Berikut adalah tampilan dari validasi kegiatan pegawai, pada tampilan ini 

terdapat tombol setuju dan tolak, beserta ada status disebelah kanan atas 

Beranda

Kegiatan Pegawai

Laporan Pegawai

Copyright 2019 UIN Suska Riau

Hapus

StatusNama Laporan

Tambah Kegiatan

Validasi Kegiatan

Validasi Laporan

 

Gambar F.18 Tampilan Validasi Laporan (Penilai)
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LAMPIRAN G  

IMPLEMENTASI TAMPILAN ANTAR MUKA 

G.1.1 Admin 

Berikut adalah implementasi hasil dari perancangan antar muka untuk 

admin. perancangan ini mempunyai beberapa fungsi – fungsi tombol, dan list list 

kegiatan atau pun laporan: 

G.1.1 Tambah Unsur Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah unsur 

kegiatan, pada form tersebut terdapat field isian sperti nama, deskripsi dan pilih 

jeninya, apakah unsur atau sub unsur, kemudian terdapat button tambah atau 

digunakan untuk edit. 

 

Gambar G.1 Tambah/Edit Unsur Kegiatan 

G.1.2 Tambah / Edit Nilai Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun nilai 

kegiatane, pada form tersebut terdapat field isian seperti kegiatan, jenis, deskripsi, 

nilai, satuan nilai, satuan durasi, masa berlaku, satuan masaberlaku, bukti kinerja, 

dan bukti penugasan kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. 
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Gambar G.2 Tambah/Edit Nilai Kegiatan 

G.1.3 Tambah/Edit Butir Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun nilai 

kegiatane, pada form tersebut terdapat field isian seperti kemudian terdapat button 

tambah atau digunakan untuk edit. 

 

Gambar G.3 Tambah/Edit Butir Kegiatan 

G.1.4 Tambah / Edit Periode 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah periode, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti judul, deskripsi, tanggal awal, dan 

tanggal akhir. kemudian terdapat button tambah atau digunakan untuk edit. 
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Gambar G.4 Tambah / Edit Periode 

G.1.5 Tambah / Edit Penilai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama asesor, nama pegawai, tahap, 

wajib, periode, dan jenis. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

 

Gambar G.5 Tambah / Edit Penilai 

G.1.6 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 
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Gambar G.6 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 

G.1.7 Tambah / Edit Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

 

Gambar G.7 Tambah / Edit Laporan Pegawai 

G.1.8 Tampilan Nilai Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nilai, satuan nilai, 

satuan durasi, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian 

data. 
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Gambar G.8 Tampilan Nilai Kegiatan 

G.1.9 Tampilan Butir Kegiatan 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, deskripsi, kata 

kunci, dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan pencarian data. 

 

Gambar G.9 Tampilan Butir Kegiatan 

G.1.10 Tampilan Periode 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, deskripsi, 

tanggal awal, tanggal akhir, jenis, fungsional, dan beberapa tombol tambah, load 

semua data, reset, dan pencarian data. 
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Gambar G.10 Tampilan Periode 

G.1.11 Tampilan Penilai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan penilai, pegawai, 

periode, tahap, wajib dan beberapa tombol tambah, load semua data, reset, dan 

pencarian data. 

 

Gambar G.11 Tampilan Penilai 

G.1.12 Tampilan Kegiatan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, kegiatan, 

keterangan, tanggal penugasan, jumlah, durasi, dan beberapa tombol tambah, load 

semua data, reset, dan pencarian data. 
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Gambar G.12 Tampilan Kegiatan Pegawai 

G.1.13 Tampilan Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tabel yang berisikan nama, kegiatan, 

keterangan, tanggal penugasan, jumlah, durasi, dan beberapa tombol tambah, load 

semua data, reset, dan pencarian data. 

 

Gambar G.13 Tampilan Laporan Pegawai 

G.1.2 Pegawai 

Berikut adalah implementasi hasil dari perancangan antar muka untuk 

pegawai. perancangan ini mempunyai beberapa fungsi – fungsi tombol, dan list list 

kegiatan atau pun laporan 
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G.2.1 Tampilan Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tampilan list laporan yang telah 

ditambahkan melalui kegiatan pegawai, pada tampilan ini terdapat tombol tambah, 

hapus, dan tambah kegiatan pada laporan yang ada. 

 

Gambar G.14 Tampilan Laporan Pegawai 

G.2.2 Tampilan Detail Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat tombol hapus, tambah kegiatan, beserta 

list dari kegiatan – kegiatan yang telah ditambahkan kedalam laporan. 

Gambar F.19 Tampilan Detail Laporan Pegawai 

G.2.3 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 
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Gambar F.20 Tambah / Edit Kegiatan Pegawai 

G.2.4 Tambah / Edit Laporan Pegawai 

Pada gambar dibawah ini terdapat form penambahan atau pun ubah penilai, 

pada form tersebut terdapat field isian seperti nama pegawai, kegiatan, tanggal 

penugasan, dan jumlah. kemudian terdapat tombol tambah atau tombol untuk edit. 

 

Gambar F.21 Tambah / Edit Laporan Pegawai 
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G.1.3 Tampilan Validasi Laporan (Penilai) 

Berikut adalah tampilan dari validasi laporan pegawai, pada tampilan ini 

terdapat tombol setuju dan tolak, beserta ada status disebelah kanan atas 

 

Gambar F.22 Tampilan Validasi Laporan (Penilai)
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LAMPIRAN H 

ACTIVITY DIAGRAM 

H.1 Activity Diagram Tambah Butir Kegiatan 

Activity diagram tambah butir kegiatan dimulai ketika admin ingin 

menambakan data butir kegiatan, dan admin mengisi form tambah butir kegiatan, 

kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin 

benar, jika benar maka data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Tambah Butir Kegiatan

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin menginputkan 
form tambah butir 

kegiatan

Data butir kegiatan 
berhasil ditambahkan 

ke database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

 

Gambar H. 1 Activity Diagram Tambah Butir Kegiatan 
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H.2 Activity Diagram Tambah Nilai Butir Kegiatan 

Activity diagram tambah nilai butir kegiatan dimulai ketika admin ingin 

menambakan data nilai butir kegiatan, dan admin mengisi form tambah nilai butir 

kegiatan, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh 

admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Tambah Nilai Butir Kegiatan

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih butir 
kegiatan kemudian 
menginputkan form 
tambah nilai butir 

kegiatan

Data nilai butir kegiatan 
berhasil ditambahkan 

ke database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

 

Gambar H.2 Activity Diagram Tambah Nilai Butir Kegiatan 
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H.3 Activity Diagram Tambah Periode 

Activity diagram tambah periode dimulai ketika admin ingin menambakan 

data periode, dan admin mengisi form tambah periode, kemudian sistem akan 

memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka 

data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Tambah Periode

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih butir 
kegiatan kemudian 
menginputkan form 

tambah periode

Data periode berhasil 
ditambahkan ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

 

Gambar H.3 Activity Diagram Tambah Periode 
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H.4 Activity Diagram Tambah Penilai 

Activity diagram tambah penilai dimulai ketika admin ingin menambakan 

data penilai, dan admin mengisi form tambah penilai, kemudian sistem akan 

memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka 

data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Tambah Penilai

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin menginputkan 
form tambah penilai

Data penilai berhasil 
ditambahkan ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

 

Gambar H.4 Activity Diagram Tambah Penilai 
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H.5 Activity Diagram Tambah Unsur 

Activity tambah unsur kegiatan terdiri dari initial, Activity, decision dan final 

node beserta swimlane. 

Activity Diagram Tambah Unsur Kegiatan

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin menginputkan 
form tambah unsur 

kegiatan

Data Unsur berhasil 
ditambahkan ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

 

Gambar H.5 Activity Diagram Tambah Kegiatan Pegawai 
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H.6 Activity Diagram Ubah Unsur Kegiatan 

Activity diagram ubah unsur kegiatan dimulai ketika admin ingin mengubah 

data unsur kegiatan, dan admin mengisi form ubah unsur kegiatan, kemudian sistem 

akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar 

maka data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Ubah Unsur Kegiatan

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih unsur 
kegiatan yang akan di 

ubah

Data Unsur berhasil 
ditambahkan ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil ditambahkan

Ya

Tidak

Admin mengubah 
data unsur kegiatan

 

Gambar H.6 Activity Diaram Ubah Unsur Kegiatan 
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H.7 Activity Diagram Ubah Butir Kegiatan 

Activity diagram ubah butir kegiatan dimulai ketika admin ingin mengubah 

data butir kegiatan, dan admin mengisi form ubah butir kegiatan, kemudian sistem 

akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar 

maka data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Ubah Butir Kegiatan

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih butir 
kegiatan yang akan di 

ubah

Data butir kegiatan 
berhasil di ubah ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil diubah

Ya

Tidak

Admin mengubah 
data butir kegiatan

 

Gambar H.7 Activity Diagram Ubah Butir Kegiatan 
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H.8 Activity Diagram Ubah Nilai Butir Kegiatan 

Activity diagram ubah nilai butir kegiatan dimulai ketika admin ingin 

mengubah data nilai butir kegiatan, dan admin mengisi form ubah nilai butir 

kegiatan, kemudian sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh 

admin benar, jika benar maka data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Ubah Nilai Butir Kegiatan

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih nilai 
butir kegiatan yang 

akan di ubah

Data butir kegiatan 
berhasil di ubah ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil diubah

Ya

Tidak

Admin mengubah 
data butir kegiatan

 

Gambar H.8 Activity Diagram Ubah Nilai Butir Kegiatan 
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H.9 Activity Diagram Ubah Periode 

Activity diagram ubah periode dimulai ketika admin ingin mengubah data 

periode, dan admin mengisi form ubah periode, kemudian sistem akan memvalidasi 

apakah inputan yang dimasukan oleh admin benar, jika benar maka data akan 

masuk ke database. 

Activity Diagram Ubah Periode

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih periode 
yang akan di ubah

Data periode berhasil di 
ubah ke database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil diubah

Ya

Tidak

Admin mengubah 
data periode 

pegawai

 

Gambar H.9 Activity Diagram Ubah Periode 
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H.10 Activity Diagram Ubah Kegiatan Pegawai 

Activity diagram ubah kegiatan pegawai dimulai ketika pegawai ingin 

mengubah data kegiatan, dan pegawai mengisi form ubah kegiatan, kemudian 

sistem akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh pegawai benar, jika 

benar maka data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Ubah Kegiatan Pegawai

Pegawai Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih 
kegiatan yang akan di 

ubah

Data kegiatan pegawai 
berhasil di ubah ke 

database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil diubah

Ya

Tidak

Admin mengubah 
data kegiatan 

pegawai

 

Gambar H.10 Activity Diagram Ubah Kegiatan Pegawai 
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H.11 Activity Diagram Ubah Laporan Pegawai 

Activity diagram ubah laporan pegawai dimulai ketika pegawai ingin 

mengubah data laporan, dan pegawai mengisi form ubah laporan, kemudian sistem 

akan memvalidasi apakah inputan yang dimasukan oleh pegawai benar, jika benar 

maka data akan masuk ke database. 

Activity Diagram Ubah Laporan Kegiatan Pegawai

Pegawai Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih laporan 
kegiatan yang akan di 

ubah

Data laporan kegiatan 
pegawai berhasil di 
ubah ke database

Sistem cek validasi dari 
form yang diinputkan

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil diubah

Ya

Tidak

Admin mengubah 
data laporan 

kegiatan pegawai

 

Gambar H.11 Activity Diagram Ubah Laporan Pegawai 
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H.12 Activity Diagram Hapus Data 

Activity diagram hapus data dimulai ketika admin ingin menghapus data, 

dan admin memilih tombol ya atau tidak pada form hapus data, jika ya maka data 

akan terhapus, status isd pada field tabel di database data tersebut kemudian 

berubah dari nol menjadi satu. 

Activity Diagram Hapus Data

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih data 
apa yang akan dihapus

Data periode berhasil di 
hapus dari database

Sistem menampilan 
form hapus

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil diubah

Ya

Admin menekan 
tombol ya/tidak 

pada data

Tidak

 

Gambar H.12 Activity Diagram Hapus Data 
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H.13 Activity Diagram Kembalikan Data 

Activity diagram kembalikan data dimulai ketika admin ingin 

mengembalikan data, dan admin memilih tombol ya atau tidak pada form 

kembalikan data, jika ya maka data akan terkembalikan, status isd pada field tabel 

di database data tersebut kemudian berubah dari satu menjadi nol. 

Activity Diagram Mengembalikan Data

Admin Sistem Database

Ph
as

e

Admin memilih data 
apa yang akan dihapus

Data berhasil di 
kembalikan dari 

database

Sistem menampilan 
form kembalikan data

Sistem menampilkan notif, 
data berhasil diubah

Ya

Admin menekan 
tombol ya/tidak 

pada data

Tidak

 

Gambar H.13 Activity Diagram Kembalikan Data 
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H.14 Activity Diagram Setujui Laporan 

Activity diagram setujui laporan dimulai ketika validator ingin mensetujui 

laporan, dan validator memilih tombol ya atau tidak pada form setujui laporan data, 

jika ya maka laporan akan disetujui, status sta pada field tabel di database data 

tersebut kemudian berubah dari nol menjadi satu. 

Activity Diagram Terima Verifikasi Laporan

Validator Sistem Database

Ph
as

e

Validator memilih data 
apa yang akan disetujui

Laporan berhasil di 
setujui ke database

Sistem menampilan 
form setujui laporan

Sistem menampilkan notif, 
laporan berhasil di setujui

Ya

Pegawai menekan 
tombol ya/tidak 

pada modal

Tidak

 

Gambar H.14 Activity Diagram Setujui Laporan 
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H.15 Activity Diagram Tolak Laporan 

Activity diagram tolak laporan dimulai ketika validator ingin menolak 

laporan, dan validator memilih tombol ya atau tidak pada form tolak laporan data, 

jika ya maka laporan akan ditolak, status sta pada field tabel di database data 

tersebut kemudian berubah dari satu menjadi nol. 

Activity Diagram Terima Verifikasi Laporan

Validator Sistem Database

Ph
as

e

Validator memilih 
laporan yang akan 

ditolak

Laporan berhasil di 
tolak ke database

Sistem menampilan 
form tolak laporan

Sistem menampilkan notif, 
laporan berhasil di tolak

Ya

Pegawai menekan 
tombol ya/tidak 

pada modal

Tidak

 

Gambar H.15 Activity Diagram Tolak Laporan 
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LAMPIRAN I 

 

Nilai beban Dosen Dengan Tugas Tambahan (DT) 

No Pimpinan 

Perguruan Tinggi 

SKS Masa 

Berlaku 

Bukti Ktr 

1 Rektor 12 1 smt Surat 

Keputusan 

 

2 Wakil Rektor 10 1 smt Surat 

Keputusan 

 

3 Dekan, Direktur 

Pascasarjana 

10 1 smt Surat 

Keputusan 

 

4 Wakil Dekan 8 1 smt Surat 

Keputusan 

 

5 Ketua LPM dan 

LPPM 

8 1 smt Surat 

Keputusan 
 

6 Sekretaris LPM dan 

LPPM 

6 1 smt Surat 

Keputusan 
 

7 Kepala Pusat 

Lembaga dan Unit 

Pelaksana Teknis 

6 1 smt Surat 

Keputusan 
 

8 Ketua Jurusan dan 

Prodi 

6 1 smt Surat 

Keputusan 

 

 

Nilai beban Dosen Biasa (DS) 

No Pimpinan Perguruan Tinggi SKS Masa 

Berlaku 

Bukti Ktr 

1 Ketua Senat Universitas 6 1 smt Surat 

Keputusan 

 

2 Sekretaris Senat Universitas 4 1 smt Surat 

Keputusan 

 

3 Ketua Komisi Senat  

Universitas 

2 1 smt Surat 

Keputusan 

 

4 Sekretaris Komisi  Senat 

Universitas 

1 1 smt Surat 

Keputusan 

 

5 Sekretaris Prodi 4 1 smt Surat 

Keputusan 

 

6 Ketua Senat Fakultas  

 

3 1 smt Surat 

Keputusan 

 

7 Sekretaris Senat Fakultas 2.5 1 smt Surat 

Keputusan 
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8 Ketua Komisi Senat 

Fakultas 

1.5 1 smt Surat 

Keputusan 

 

9 Sekretaris Komisi  Senat 

Fakultas 

1 1 smt Surat 

Keputusan 

 

10 Ketua Dewan Kode Etik 

Universitas/PPs/F akultas  

1.5 1 smt Surat 

Keputusan 

 

11 Sekretaris Dewan Kode Etik 

Universitas/PPs/F akultas 

1 1 smt Surat 

Keputusan 

 

12 Kepala Laboratorium 2 1 smt Surat 

Keputusan 

 

13 Ketua Komite Penjaminan 

Mutu Fakultas  

4 1 smt Surat 

Keputusan 

 

14 Sekretaris Komite 

Penjaminan Mutu Fakultas  

2 1 smt Surat 

Keputusan 

 

15 Koordinator Tugas 

Akhir/Skripsi/Tesi 

s/Disertasi/PKL/K P/PPL  

2 1 smt Surat 

Keputusan 

 

16 Tim Pengelola Jurnal OJS 1 1 smt Surat 

Keputusan 

 

 

 


