Science And Engineering National Seminar 4 (SENS 4)- Semarang, 7 Desember 2019

SISTEM INFORMASI PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU UNTUK
KENAIKAN PANGKAT BERBASIS WEB DI DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG
S.Yuliastutie1 , N.D.Saputro2, M.Novita3
Jurusan Informatika, Fakultas TEKNIK, Universitas PGRI Semarang
Gedung Pusat Lantai 3, Kampuas 1 Jl. Sidodadi Timus 24 Semarang
E-mail : shintayuliastutie04@gmail.com1, nugputra@upgris.ac.id2, meganovita@upgris.ac.id3
Abstrak
Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan dinas otonomi daerah yang secara struktur sepenuhnya
berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah. Dinas tersebut bertugas mengelola data yang berkaitan
dengan jabatan guru atau biasa disebut Penetapan Angka Kredit (PAK) yang merupakan nilai prestasi kerja
bagi guru yang digunakan untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat. Selama ini pada Dinas Pendidikan Kota
Semarang pengusulan PAK dilakukan secara manual. Dari permasalahan tersebut, penulis ingin memberikan
solusi untuk membangun sebuah sistem yang dapat membantu guru dalam pengusulan PAK dan admin dalam
pengelolaan PAK. Sistem dibangun menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan MySQL. PHP adalah
bahasa pemrograman server-side yang dirancang untuk pengembangan web. MySQL merupakan media
database yang kegunaannya memanggil data dari database ke web. Metode penelitian yang digunakan adalah
model System Development Life Cycle (SDLC) yang meliputi tahapan analisis, desain, penerapan, pengujian,
dan pemeliharaan. Hasil dari development berupa sistem informasi berbasis web Penetapan Angka Kredit
yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengumpulan dan pencatatan data, pengelolaan angka kredit
guru serta mempermudah bagian Guru dan Ketenagakerja SD (GTK-SD) dalam urusan pelayanan dan
penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat guru di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sistem ini dibangun
menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data menggunakan database MySQL dan XAMPP sebagai
web servernya. Sistem ini dinyatakan lolos uji dari 2 hasil pengujian yaitu Black Box dan User Acceptant Test
(UAT). Hasil pengujian Black Box yang dilakukan oleh 5 responden mencapai 100%, dan hasil pengujian UAT
dengan 5 responden mencapai 94%. Dari hasil kedua pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem ini
layak digunakan.

Kata Kunci : sistem informasi, guru, penetapan angka kredit, kenaikan pangkat.

I. PENDAHULUAN
Dinas Pendidikan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang hal yang berkaitan
dengan pendidikan di Indonesia. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan
sesuai wilayah kerja, agar berjalan lancar dan sesuai program pusat. Dinas Pendidikan Kota Semarang

ISBN : 978-623-91160-4-0

596

Science And Engineering National Seminar 4 (SENS 4)- Semarang, 7 Desember 2019

memiliki tugas pokok dalam pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan khususnya di wilayah Kota
Semarang.
Pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Semarang salah satunya adalah Penetapan Angka Kredit
(PAK). PAK merupakan nilai prestasi kerja bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digunakan
untuk pengangkatan jabatan. Setiap usulan penetapan angka
kredit yang telah dinilai dan memenuhi persyaratan maka
dilakukan penetapan oleh pejabat yang berwenang [1]. Dalam
proses PAK pada Dinas Pendidikan memiliki alur yang
ditunjukan pada Gambar 1. Pertama guru datang ke dinas
mengumpulkan berkas PAK. Lalu admin melakukan
verifikasi 23 dokumen-dokumen ajuan guru (lampiran 2).
Kemudian admin mengolah data ajuan PAK guru secara
manual dengan software Microsoft Excel. Proses berikutnya
admin membuat laporan PAK guru untuk selanjutnya dicek
oleh Kabid bagian Guru dan Ketenagakerja Sekolah Dasar
(GTK-SD). Jika ajuan ditolak, maka berkas dikembalikan ke
masing-masing guru yang telah melakukan pengumpulan
berkas ajuan PAK. Jika ajuan disetujui, Dinas Pendidikan
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat
dengan jangka waktu kurang lebih 3 bulan. Dari pengajuan
PAK tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa
permasalahan yang terjadi yaitu, verifikasi berkas persyaratan
yang manual, sehingga rentan akan kehilangan berkas, dan

Gambar 1. Flowchart Alur Proses

pengolahan data PAK yang memerlukan waktu yang lama.
Dari permasalahan tersebut, penulis ingin memberikan

Pengajuan PAK

solusi untuk membangun sebuah sistem yang dapat
membantu admin dalam verifikasi berkas dan pengolahan

data PAK. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. PHP adalah bahasa
pemrograman server-side yang diracang untuk pengembangan web. MySQL merupakan media database yang
kegunaannya memanggil data dari database ke web.
II. METODOLOGI PENELITIAN
1.

Metodologi Penelitian
Alur dari proses penelitian menggunakan Metode SDLC. Terdapat 5 tahapan dalam
pengembangan system dengan menggunakan model SDLC, yaitu perencanaan, analisis,
perancangan, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan. Tahap pertama adalah perencanaan,
dimana untuk mengetahui kebutuhan user maka dilakukan dengan 2 tahap melalui observasi dan
wawancara. Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang
berlangsung [2]. Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu
pada Dinas Pendidikan Kota Semarang. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data secara
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langsung dari pihak I nstansi yang merupakan komunikasi dari seseorang pekerja untuk
mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan [3]. Wawancara dilakukan untuk
mendapatkan data valid yang akan diolah untuk menjadi pendukung sebuah sistem sehingga dapat
berfungsi secara baik [4].
Setelah melakukan tahap pertama yaitu Perencanaan, peneliti melakukan analisis yang telah
didapat dari hasil observasi dan wawancara. Adapun analisis yang dibutuhkan adalah kebutuhan
fungsional, dan non fungsional. Tahap ketiga adalah perancangan. Terdapat dua perancangan
yang digunaan dalam penyajian sistem yaitu model sistem dan design User Interface (UI). Model
sistem menggunakan alat bantu yaitu Unified Model Language (UML). UML meliputi bebeapa
diagram yaitu Usecase Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Diagram.
Desain UI berfungsi menjelaskan fungsi dari kontrol-kontrol yang digunakan pada sistem [5].
Tahap keempat adalah penerapan. Penerapan merupakan implementasi hasil sistem. Dalam
sebuah sistem ini diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yaitu PHP dan MySQL.
Selanjutnya adalah Pengujian Pengujian dilakukan guna mengetahui apakah sistem layak
digunakan [6]. Terdapat 2 pengujian sistem yaitu black box testing, dan user acceptan test.
Pengujian Black Box dilakukan oleh 5 responden. Pengujian UI dilakukan oleh 5 penguji yang
meliputi 3 pegawai Dinas Pendidikan dan 2 perwakilan guru sekolah dasar. Proses terakhir yaitu
Pemeliharaan/Maintenance. Pemeliharaan merupakan tahap terakhir dalam model SDLC. Pada
tahap pemeliharaan ini yang dimaksud adalah cara penggunaan sistem agar dapat berjalan dengan
baik [7]. Salah satunya adalah backup data admin dan pengecekan secara rutin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Kebutuhan
1.1 Kebutuhan Fungsional
Sistem berbasis web pengolahan data PAK ini nantinnya digunakan oleh
admin, guru, dan kabid. Admin bertugas mengelola data PAK. Guru upload
berkas ajuan PAK, dan kabid mengecek hasil pengolahan data yang dilakukan
oleh admin.
1.2 Kebutuhan Non Fungsional
Kebutuhan non fungsional ini akan menjelaskan batasan layanan atau fungsi
yang ditawarkan sistem [8]. Terdapat beberapa layanan yang ditawarkan
dalam pembuatan sistem. Berikut beberapa kebutuhan non fungsional yang
dibutuhkan :
1) Server dan Workstation : Spesifikasi Server berupa komputer dengan
spesifikasi prosesor berkecapatan 2Ghz. 4GB RAM, dan HD 500GB
dengan dukungan sistem operasi yang mendukung untuk server.
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Spesifikasi workstation berupa Komputer dengan spesifikasi kecepatan
prosesor 1,7Ghz, 2GB RAM, dan HD 250GB dengan dukungan sistem
operasi yang layak dipakai.
2) Perangkat Lunak yang dibutuhkan : Sistem Operasi yang digunakan
Windows 8. Notepad++, digunakan untuk membuat skrip kode
pemrograman. Bahasan Pemrograman dengan PHP. MySQL sebagai
database dan Xampp.
3) Metode untuk memproses adalah client server
4) Output device berupa monitor dan printer
Input device berupa keyboard dan mouse
2. Perancangan
Berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah dilakukan, dibutuhkan sebuah
desain logika sebelum pembuatan sistem berbasis web. Desain logika yang
dibutuhkan meliputi model sistem yang akan dibangun dan perancangan
antarmuka sistem . Usecase merupakan pemodelan untuk menggambarkan
pelaku sistem yang akan dibuat [9]. Gambar 2. merupakan diagram UML pada
Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit Guru Untuk Kenaikan Pangkat Pada
Dinas Pendidikan Kota Semarang.
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Gambar 2. UML Diagram
3. Penerapan
Penerapan merupakan hasil dari implementasi sistem. Gambar 3. merupakan
tampilan halaman sistem.

Gambar 3. Tampilan halaman sistem
4. Pengujian
Pada metode SDLC tahap terakhir yaitu pemeliharaan sistem dimana sistem
tersebut tetap layak digunakan. Untuk menentukan kelayakan sistem maka
peneliti mengadakan 2 pengujian yaitu Black box testing, dan User Acceptant
Test (UAT).
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menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian mengamati apakah
hasil unit sesuai dengan yang diinginkan [10]. User Acceptant Test dilakukan
untuk menguji kesesuaian sistem dengan kebutuhan- kebutuhan yang diperlukan
oleh pengguna Pengujian black box dan UAT masing-masing dilakukan oleh 5
responden.

IV. KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sistem Informasi Penetapan Angka Kredit
Untuk Kenaikan Pangkat Berbasis Web Pada Dinas Pendidikan Kota Semarang ini
dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Sistem ini
dirancang untuk memberikan kemudahan guru dalam upload berkas. Admin dalam
verifikasi berkas dan pengolahan data PAK sehingga dapat menyajikan laporan yang
cepat dan tepat. Berdasarkan pengujian Black Box, sistem PAK berbasis web layak
digunakan dengan persentase 100% dan dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan
pengujian User Acceptance Test dengan 5 responden penguji memperoleh presentase
94%. Dari hasil presentase pengujian tersebut maka artinya sistem yang telah dibuat
layak digunakan.
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