
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1  Pemilihan Dosen Berprestasi 

 

Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian serta pengabdian kepada 

masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 51 Ayat (1) Butir b, bahwa dosen berhak 

mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya.  

 

Sistem penghargaan terkait dengan aspirasi dan motivasi di kalangan dosen ini 

diharapkan menjadi salah satu cara dalam pengembangan manajemen akademik di 

masing-masing perguruan tinggi. Selain itu sistem penghargaan merupakan salah 

satu unsur penting dan memiliki peran dalam menumbuh kembangkan suasana 

akademik, yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan masyarakat 

ilmiah masa kini dan masa depan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem 

penghargaan ini harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat dosen 

sebagai penggali dan pengembang ilmu, teknologi, dan seni serta budaya, peneliti 

dan pengabdi pada masyarakat (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2014). 
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Sudah selayaknya pemberian penghargaan diberikan kepada dosen yang memiliki 

prestasi yang dibanggakan oleh perguruan tingginya dalam bidang tridharma 

perguruan tinggi. Pemberian penghargaan akan mendorong dosen untuk 

berprestasi secara lebih produktif. Dengan demikian prestasi yang semakin 

produktif itu diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan pengembangan 

sistem pendidikan tinggi khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. 

Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam tiga tahun terakhir memiliki prestasi 

yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan perguruan tinggi asal, serta diakui 

pada skala nasional atau internasional (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 

2014). 

2.1.1 Tujuan dan Manfaat Pemilihan Dosen Beprestasi 

Tujuan pemilihan dosen berprestasi adalah memberi pengakuan kepada dosen 

yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 

yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan 

peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan (Direktorat Jendral Pendidikan 

Tinggi, 2014).  

Pemilihan dosen berprestasi diharapkan bermanfaat dalam: 

1. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan sivitas akademika 

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

Perguruan Tinggi dan meningkatkan produktivitas perguruan tinggi. 

2. Menciptakan suasana akademik yang mengarah kepada terwujudnya 

kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan dedikasi di 

bidang pendidikan tinggi. 

3. Menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya. 
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2.2  Sistem Pendukung Keputusan 

 

Decision Support System (DSS) atau sistem pendukung keputusan (SPK) 

merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, 

dan pemanipulasian data. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan 

keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di 

mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat 

(Alter, 2002). 

 

Pendapat beberapa ahli bahwa SPK atau Decision Support System (DSS) dibuat 

untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan, dimana 

DSS dapat memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam proses pengambilan keputusan (Maharrani, dkk., 2010). 

 

Sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi berbasis komputer 

yang adiktif, interaktif, fleksibel yang secara khusus dikembangkan untuk 

mendukung solusi dari permasalahan manajemen yang tidak terstruktur untuk 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan demikian dapat ditarik 

satu definisi tentang sistem pendukung keputusan yaitu sebuah sistem berbasis 

komputer yang adaptif, fleksibel, dan interaktif yang digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah tidak terstruktur sehingga meningkatkan nilai 

keputusan yang diambil (Khoirudin, 2008). 
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2.2.1 Tipe Keputusan 

 

Menurut Turban, dkk., (2005), dalam sistem pendukung keputusan terdapat tiga 

jenis tipe keputusan, yaitu : 

 

1. Keputusan Terstruktur 

Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang 

dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, 

interaktif, real time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk 

pengambilan keputusan sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada 

manajemen tingkat bawah. Contoh: Keputusan pemesanan barang dan 

keputusan penagihan piutang; menentukan kelayakan lembur, mengisi 

persediaan, dan menawarkan kredit pada pelanggan. 

 

2. Keputusan Semi-terstruktur 

Keputusan semi-terstruktur adalah keputusan yang mempunyai sifat yakni 

sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus 

dilakukan oleh pengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, 

spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Contoh: pengevaluasian 

kredit, penjadwalan produksi, merancang rencana pemasaran, dan 

mengembangkan anggaran departemen. 

 

3. Keputusan Tidak Terstruktur 

Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit 

karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini 

menuntut pengalaman dari berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan 
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ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan 

umum, luas, internal, dan eksternal. Contoh: Pengembangan teknologi baru, 

keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, perekrutan eksekutif. 

 

2.2.2 Tahapan Pengambilan Keputusan 

 

Untuk menghasilkan keputusan yang baik ada beberapa tahapan proses yang harus 

dilalui dalam pengambilan keputusan terstruktur, semi-terstruktur, maupun tidak 

terstruktur. Menurut Hermawan (2005), proses pengambilan keputusan melalui 

beberapa tahap berikut : 

1. Tahap Penelusuran 

Tahap ini pengambil keputusan mempelajari kenyataan yang terjadi, sehingga 

kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi biasanya dilakukan analisis dari 

sistem ke subsistem pembentuknya sehingga didapatkan keluaran berupa 

dokumen pernyataan masalah. 

2. Tahap Desain 

Dalam tahap ini pengambil keputusan menemukan, mengembangkan dan 

menganalisis semua pemecahan yang mungkin yaitu melalui pembuatan model 

yang bisa mewakili kondisi nyata masalah. Dari tahapan ini didapatkan 

keluaran berupa dokumen alternatif solusi. 

3. Tahap Choice 

Dalam tahap ini pengambil keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan 

yang dibuat pada tahap desain yang dipandang sebagai aksi yang paling tepat 

untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dari tahap ini didapatkan 

dokumen solusi dan rencana implementasinya. 
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4. Tahap Implementasi 

Pengambil keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih di 

tahap choice. Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah 

yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai masih adanya masalah yang 

sedang dicoba untuk diatasi. Dari tahap ini didapatkan laporan pelaksanaan 

solusi dan hasilnya. 

 

2.2.3 Komponen Sistem Pendukung Keputusan 

 

Menurut Turban, dkk., (2005), Sistem Pendukung Keputusan terdiri dari empat 

subsistem, yaitu:  

1. Manajemen Data, meliputi basis data yang berisi data-data yang relevan 

dengan keadaan dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut dengan 

Database Management System (DBMS).  

2. Manajemen Model berupa sebuah paket perangkat lunak yang berisi model-

model finansial, statistik, management science, atau model kuantitatif, yang 

menyediakan kemampuan analisa dan perangkat lunak manajemen yang 

sesuai.  

3. Subsistem Dialog atau komunikasi, merupakan subsistem yang dipakai oleh 

user untuk berkomunikasi dan memberi perintah (menyediakan user 

interface).  

4. Manajemen Knowledge yang mendukung subsistem lain atau berlaku sebagai 

komponen yang berdiri sendiri. Komponen ini dapat menyediakan keahlian 

yang diperlukan untuk memecahkan beberapa aspek masalah dan 
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memberikan pengetahuan yang dapat meningkatkan operasi komponen sistem 

pendukung keputusan yang lain. 

Berdasarkan semua definisi tersebut, sistem pendukung keputusan harus 

mencakup tiga komponen utama yaitu DBMS (Database Management System), 

manajemen model dan antarmuka pengguna. Subsistem manajemen knowledge 

adalah opsional, namun dapat memberikan banyak manfaat karena memberikan 

intelegensi bagi tiga komponen utama tersebut. Skematik komponen suatu sistem 

pendukung keputusan ditampilkan pada Gambar 2.1. 

 

 

Gambar 2.1. Komponen Sistem Pendukung Keputusan (Turban, dkk., 2005). 

 

2.2.4 Karakteristik Sistem Pendukung Keputusan 

 

Peranan sistem pendukung keputusan dalam konteks kesuluruhan sistem 

informasi ditujukan untuk memperbaiki kinerja melalui aplikasi teknologi 

informasi.  
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Berikut karakteristik yang diharapkan ada pada SPK (Turban, dkk., 2005) : 

1. Dukungan kepada pengambil keputusan, terutama pada situasi semi 

terstruktur dan tidak terstruktur, dengan menyertakan penilaian manusia dan 

informasi terkomputerisasi. 

2. Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai 

manajer lini. 

3. Dukungan untuk individu dan kelompok. 

4. Dukungan untuk keputusan independen dan sekuensial. Keputusan bisa 

dibuat satu kali, beberapa kali, atau berulang (dalam interval yang sama). 

5. Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan: inteligensi, desain, 

pilihan, dan implementasi. 

6. Dukungan di berbagai proses dan gaya pengambil keputusan. 

7. Adaptivitas sepanjang waktu. 

8. Pengguna merasa seperti di rumah. 

9. Peningkatan efektivitas pengambilan keputusan (akurasi, timelines, kualitas) 

daripada peningkatan efisiensinya (biaya pengambilan keputusan). 

10. Kontrol penuh oleh pengambil keputusan terhadap semua langkah proses 

pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. 

11. Pengguna akhir dapat mengembangkan dan memodifikasi sendiri sistem 

sederhana. 

12. Kapabilitas pemodelan memungkinkan eksperimen dengan berbagai strategi 

yang berbeda di bawah konfigurasi yang berbeda. 

13. Akses disediakan untuk berbagai sumber data, format, dan tipe, mulai dari 

sistem informasi geografis (SIG) sampai sistem berorientasi-objek. 
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14. Dapat digunakan sebagai sistem tunggal oleh seorang pengambil keputusan 

pada satu lokasi atau didistribusikan di suatu organisasi secara keseluruhan. 

 

Karakteristik dari SPK tersebut memungkinkan para pengambil keputusan untuk 

membuat keputusan yang lebih baik dan lebih konsisten dalam satu cara yang 

dibatasi oleh waktu. 

 

2.2.5 Tujuan Sistem Pendukung Keputusan 

 

Berikut ini merupakan tujuan dari Sistem Pendukung Keputusan (Turban, dkk., 

2005). 

1. Membantu manajer dalam pengambilan keputusan atas masalah semi-

struktural. 

2. Memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya 

dimaksudkan untuk menggantikan fungsi manajer. 

3. Meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer lebih daripada 

perbaikan efisiennya. 

4. Kecepatan komputasi. Komputer memungkinkan para pengambil keputusan 

untuk melakukan banyak komputasi secara cepat dengan biaya rendah. 

5. Peningkatan produktivitas.  

6. Dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang 

dibuat. 

7. Berdaya saing. 

8. Mengatasi keterbatasan kognitif dalam pemrosesan dan penyimpanan. 
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2.2.6 Manfaat Sistem Pendukung Keputusan 

 

SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Menurut Suryadi, dkk., 

(2002), manfaat yang dapat diambil dari SPK yaitu: 

1. SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses 

data/informasi bagi pemakainya. 

2. SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama 

berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

3. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat 

diandalkan. 

4. Walaupun suatu SPK, mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang 

dihadapi oleh pengambil keputusan, namun SPK dapat menjadi stimulan bagi 

pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu 

menyajikan berbagai alternatif pemecahan. 

 

2.3 Multiple Attribute Decision Making (MADM) 

 

Multiple Attribute Decision Making (MADM) adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan 

kriteria tertentu. Inti dari MADM adalah menentukan nilai bobot untuk setiap 

atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses perankingan yang akan menyeleksi 

alternatif yang sudah diberikan (Kusumadewi, dkk., 2006). 

 

Pada dasarnya ada 3 pendekatan untuk mencari nilai bobot atribut, yaitu 

pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan pendekatan integrasi antara 

subyektif & obyektif. Masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan 
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kelemahan. Pada pendekatan subyektif, nilai bobot ditentukan berdasarkan 

subyektifitas dari para pengambil keputusan, sehingga beberapa faktor dalam 

proses perankingan alternatif bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan pada 

pendekatan obyektif, nilai bobot dihitung secara matematis sehingga mengabaikan 

subyektifitas dari pengambil keputusan (Kusumadewi, dkk., 2006). 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

MADM antara lain: 

a) Simple Additive Weighting Method (SAW) 

b) Weighted Product (WP) 

c) ELECTRE 

d) Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

e) Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

2.4 Metode Simple Additive Weighting (SAW) 

 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) adalah salah satu metode dari Multiple 

Attribute Decision Making (MADM) yang paling sering digunakan. Metode SAW 

sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode 

SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap 

alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi 

matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua 

rating alternatif yang ada (Kusumadewi, dkk., 2006). 

 

Metode Simple Additive Weighting (SAW) ini mengharuskan pembuat keputusan 

menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan 

menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan 
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lintas atribut) dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi 

dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya (Kusumadewi, 

dkk., 2006). 

Langkah penyelesaian Simple Additive Weighting (SAW) sebagai berikut : 

1. Menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan, yaitu Ci. 

2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 

3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria (Ci), kemudian melakukan 

normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis 

atribut (atribut keuntungan ataupun atribut biaya) sehingga diperoleh matriks 

ternormalisasi R. 

4. Hasil akhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian 

matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar 

yang dipilih sebagai alternatif terbaik (Ai) sebagai solusi. 

Formula untuk melakukan normalisasi tersebut adalah 

 

 

......... (1) 

 

 

 

 

dengan : 

rij = rating kinerja ternormalisasi 

Max xij = nilai maksimum dari setiap kolom kriteria  
    i 

Min xij = nilai minimum dari setiap kolom kriteria  

  
 i
 

xij = baris dan kolom dari matriks keputusan 
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rij adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif Ai pada atribut Cj i=1,2,…m 

dan j = 1,2,…,n. 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) adalah 

  

             ......... (2) 

 

 

dengan : 

Vi = Nilai akhir dari alternatif 

wj = Bobot yang telah ditentukan 

rij = Normalisasi matriks  

Nilai Vi yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif Ai lebih terpilih 

(Kusumadewi, dkk., 2006). 

Contoh Kasus : 

Kriteria penilaian Supervisor yang layak untuk dijadikan Store Manager adalah 

sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan 

2. Produk Knowledge 

3. Kepribadian 

4. Penampilan 

Bobot: 

1. Sangat Penting (SP) = 4 

2. Penting (P)  = 3 

3. Cukup Penting (CP) = 2 

4. Kurang Penting (KP) = 1 
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Tabel-tabel berikut ini adalah tabel kriteria dengan nilai dan bobotnya masing-

masing. Untuk lebih jelasnya mengenai nilai di masing-masing tabel kriteria dapat 

dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.4. 

Tabel 2.1. Kriteria dan Bobot Kepemimpinan (C1) 

Kepemimpinan Bobot 

Nilai >=85 dan <=100 3 

Nilai >=70 dan <=84 2 

Nilai >=50 dan <=69 1 

Nilai >=0 dan <=49 0 

Tabel 2.2. Kriteria dan Bobot Product Knowledge (C2) 

Product Knowledge Bobot 

Nilai >=85 dan <=100 3 

Nilai >=70 dan <=84 2 

Nilai >=50 dan <=69 1 

Nilai >=0 dan <=49 0 

Tabel 2.3. Kriteria dan Bobot Kepribadian (C3) 

Kepribadian Bobot 

Nilai >=85 dan <=100 3 

Nilai >=70 dan <=84 2 

Nilai >=50 dan <=69 1 

Nilai >=0 dan <=49 0 

Tabel 2.4. Kriteria dan Bobot Penampilan (C4) 

Penampilan Bobot 

Nilai >=85 dan <=100 3 

Nilai >=70 dan <=84 2 

Nilai >=50 dan <=69 1 

Nilai >=0 dan <=49 0 
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Tabel 2.5. Data Penilaian Supervisor 

Nama Supervisor 
KRITERIA 

C1 C2 C3 C4 

Supervisor 1 (A1) 65 76 80 77 

Supervisor 2 (A2) 60 71 75 88 

Supervisor 3 (A3) 98 76 87 67 

Supervisor 4 (A4) 83 80 65 89 

Supervisor 5 (A5) 79 88 60 68 

 

Data penilaian Supervisor ditampilkan pada Tabel 2.5. Dari tabel penilaian 

tersebut, maka dapat dibuat data rating kecocokan setiap alternatif pada setiap 

kriteria yang ditampilkan pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Data Rating Kecocokan 

Alternatif 
KRITERIA 

C1 (Max) C2 (Max) C3 (Max) C4 (Max) 

A1 1 2 2 2 

A2 1 2 2 3 

A3 3 2 3 1 

A4 2 2 1 3 

A5 2 3 1 1 

 

Langkah-langkah penyelesaian: 

1. Vektor bobot : W = {4, 3, 2, 1} 

2. Matriks keputusan X berdasarkan kriteria bobot: 
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3. Normalisasi matriks X menggunakan Persamaan 1 : 

        Alternatif A1 

r11 =   = 0,33 

r12 =   = 0,67 

r13 =   = 0,67 

r14 =   = 0,67 

      Alternatif A2 

r21 =   = 0,33 

r22 =   = 0,67 

r23 =   = 0,67 

r24 =   = 1,00 

         Alternatif A3 

r31 =   = 0,33 

r32 =   = 0,67 

r33 =   = 1,00 

r34 =   = 0,33 

        Alternatif A4 

r41 =   = 0,67 

r42 =   = 0,67 

r43 =   = 0,33 

r44 =   = 1,00 

 

Alternatif A5 

r51 =   = 0,67 

r52 =   = 1,00 

r53 =   = 0,33 

r54 =   = 0,33 

   Dari hasil perhitungan tersebut maka didapat matriks ternormalisasi R, yaitu: 
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4. Mencari alternatif terbaik menggunakan Persamaan 2: 

V1 = (0,33 x 4) + (0,67 x 3) + (0,67 x 2) + (0,67 x 1)  =  5,33 

V2 = (0,33 x 4) + (0,67 x 3) + (0,67 x 2) + (1,00 x 1)  =  5,67 

V3 = (1,00 x 4) + (0,67 x 3) + (1,00 x 2) + (0,33 x 1)  =  8,33 

V4 = (0,67 x 4) + (0,67 x 3) + (0,33 x 2) + (1,00 x 1)  =  6,33 

V5 = (0,67 x 4) + (1,00 x 3) + (0,33 x 2) + (0,33 x 1)  =  6,67 

 

V3 merupakan peringkat pertama karena memiliki nilai yang lebih besar dari nilai 

yang lain, V3 merupakan nilai preferensi dari alternatif A3, sehingga A3 atau 

dalam kasus ini Supervisor A3 yang menjadi alternatif terbaik untuk dijadikan 

Store Manager (Kusumadewi, dkk., 2006). 

 

2.4.1 Kelebihan Metode Simple Additve Weighting (SAW)  

 

Kelebihan dari metode Simple Additive Weighting (SAW) dibandingkan dengan 

metode pengambilan keputusan lain pada masalah MADM yaitu pada 

kemampuannya untuk melakukan penilaian secara lebih tepat karena didasarkan 

pada nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan. Metode SAW juga 

dapat menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada karena 

adanya proses perangkingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut 

(Kusumadewi, dkk., 2006). 

 

2.5 Data Flow Diagram (DFD) 

 

Data flow diagram menggambarkan komponen-komponen suatu sistem, aliran 

data, dan penyimpanan data. Digunakannya DFD yaitu untuk membuat 

dokumentasi dari sistem yang ada atau untuk menyusun dokumentasi untuk sistem 
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yang baru. Menurut Fathansyah (1999), DFD merupakan pembuatan model yang 

memungkinkan professional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, 

baik secara manual maupun komputerisasi. DFD merupakan diagram yang 

digunakan untuk menggambarkan proses-proses yang terjadi pada sistem yang 

dikembangkan dan data-data yang terlibat pada masing-masing proses dapat 

didentifikasi. 

Terdapat dua jenis notasi simbol yang digunakan pada data flow diagram yaitu 

Notasi Yourdon/DeMarco dan Notasi Gane Sarson. Notasi pada DFD ditampilkan 

pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Notasi Simbol Data Flow Diagram (DFD) 

Yourdon/ 

DeMarco  

Gane & 

Sarson 

Keterangan 

 

 

 

 

Entitas Eksternal menggambarkan asal atau tujuan data 

di luar sistem. Dapat berupa orang atau unit terkait 

yang berinteraksi dengan sistem. 

 

 

 

 

Menggambarkan Proses, dimana aliran data masuk 

ditransformasikan ke aliran data keluar. Penamaan 

sebuah proses dapat berupa kata, frase, atau kalimat 

sederhana yang menjelaskan nama proses itu sendiri. 

 

 

 

 

Simbol aliran data menggambarkan aliran data dari 

sumber ke tujuan. Penamaan pada aliran untuk 

menunjukkan data yang mengalir melalui flow tersebut. 

  

Simbol penyimpanan data menggambarkan tempat data 

disimpan. Store berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

data yang dapat digunakan dalam sistem, baik sebagai 

input untuk melakukan suatu proses maupun untuk 

menyimpan hasil suatu proses untuk kemudian 

digunakan oleh proses-proses lainnya.  
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2.6 Entity Relational Diagram (ERD) 

 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model jaringan yang 

menggunakan susunan data yang disimpan pada sistem secara abstrak. Entity 

Relationship Diagram (ERD) juga menggambarkan hubungan antara entitas yang 

memiliki sejumlah atribut dengan entitas yang lain dalam suatu sistem yang 

terintegrasi. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang 

nantinya akan dikembangkan menjadi basis data (Fathansyah, 1999). Simbol-

simbol ERD ditampilkan pada Tabel 2.8.  

Tabel 2.8. Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 

Nama dan Simbol Keterangan 

Entitas 

 

Yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan 

secara unik  

Relasi 

 

 

Hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. 

Jenis hubungan antara lain: satu ke satu, satu ke 

banyak, dan banyak ke banyak. 

Atribut 

 

 

Karekteristik dari entity atau relasi yang merupakan 

penjelasan detail tentang entitas 

Link Hubungan antara entity dengan atributnya dan 

himpunan entitas dengan himpunan relasinya. 

 

 

2.7  Bahasa Pemrograman PHP 

 

PHP adalah bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source dan 

merupakan script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server 

side HTML embedded scripting). Sebuah gagasan dari seorang programer bahasa 

C asal Denmark, Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 merupakan awal dari lahirnya 
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bahasa pemrograman PHP. PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan 

pemrograman berbasis web yang memiliki kemampuan untuk memroses dan 

mengolah data secara dimanis (Anhar, 2010). 

 

2.8  Bahasa Pemrograman HTML 

 

HTML kependekan dari Hyper Text Markup Language. Dokumen HTML adalah 

file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang. Dokumen ini 

dikenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan dokumen yang 

ditampilkan dalam pencarian web browser. Dokumen ini umumnya berisi 

informasi ataupun interface aplikasi di dalam internet (Sidik, 2005).  

 

2.9  MySQL ( My Structured Query Language ) 

 

MySQL merupakan software sistem manajemen database (Database Management 

System) yang sangat populer di kalangan pemrograman web. MySQL merupakan 

database yang paling populer digunakan untuk membangun aplikasi web yang 

menggunakan database sebagai sumber dan pengelolaan datanya. Kepopuleran 

MySQL dimungkinkan karena kemudahannya untuk digunakan, cepat secara 

kinerja query, dan mencukupi untuk kebutuhan database perusahaan-perusahaan 

skala menengah kecil. MySQL merupakan database yang digunakan oleh situs-

situs terkemuka di internet untuk menyimpan datanya (Sidik, 2005). 

 

2.10 Metode Pengembangan Sistem Waterfall 

 

Metode pengembangan sistem waterfall adalah pendekatan SDLC yang 

penyelesaian proyeknya diselesaikan dengan tahapan-tahapan yang berurutan. 
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Tahap-tahap pada metode waterfall adalah perencanaan sistem, analisis 

kebutuhan, desain dan implementasi (Satzinger, dkk., 2009). 

 

Tahapan-tahapan dalam metode pengembangan sistem waterfall ditampilkan pada 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Metode Waterfall (Satzinger, dkk., 2009). 

 

 


