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Abstract 

Teacher evaluation is a very important evalution method to determine 
whether a teacher is carrying: out his/her responsibilities well or not. 
Information Technology Faculty of Satya Wacana Christian University 
Salatiga is one of faculties in Satya Wacana Christian University Salatiga 
which applies the teacher evalution system. This research applies analytic 
hierarchy process method to evaluate teachers' \Vork performance in 
Information Technology Faculty of Satya Wacana Christian University 
Salatiga. The result of this research is an application evaluating teachers' 
work performance which will become a parameter to determine whether 
or not a teacher is qualified. 
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1. Pendahuluan 

Evaluasi kinerja dosen yang diJakukan pada setiap akhir semester bertujuan 
untuk menilai kualitas seorang dosen dalam menjalankan tugasnya di Fakultas 
Teknologilnformasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (FTI-UKSW). 
E valuasi kinerja do sen perlu dilakukan karena hasil dari evaluasi ini dapat digunakan 
untuk bahan pertimbangan dalamjabatan seorang dosen. Untuk mencapaijabatan 
tertentu biasanya seorang dosen harus memenuhi semua kriteria penilaian yang ada 
pada tri darma perguruan tinggi. Biasanya hasil akhir dari evaluasi kinerja dosen 
adalah nilai yang mempresentasikan kinerja kerja dari masing-masing dosen FTI
UKSW. Proses evaluasi kinerja dosen FTI-UKSW biasanya dilakukan dengan 
menggunakan perhitungan secara manual sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkatt 
Selain menyita ban yak waktu dan tenaga, sistem manual ini dinilai kurang efisien 
karena kemungkinan besar terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan hasil 
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akhir evaluasi. Selain itu juga dalam proses penyimpanan data tidak efektifkarena 
data yang tersimpan di dalam file kemungkinan dapat terhapus. Selain kemtmgkinan 
terhapusnya dokumen evaluasi, dalam pencarian dokumen evaluasi juga memerlukan 
waktu yang cukup lama karena user harus rnengecek setiap dokumen. Berdasarkan 
kelemahan yang ada pada sistem ini, maka dirasa perlu untuk membuat sebuah 
aplikasi sistem pendukung keputusan untuk membantu pihak Ffl-U KS W dalam 
mengevaluasi kinerja kerja do sen. Penerapkan LINQ merupakan pilihan yang tepat 
dalam menangani masalah pengelolaan data-data yang ada. Adanya aplikasi yang 
terkomputerisasi, maka diharapkan dapat membantu pihak Ffi-UKSW dalam 
mengatur dan mengelola dokumen atau hasil evaluasi dengan baik. Dengan demikian 
penerapan LINQ mampu meningkatkan performa dari sis tern itu sendiri. Selain 
dengan LINQ, penerapan SPK dapat membantu user untuk mengolah dan 
menganalisa hasilsurvey yang dilakukan oleh pihak Ffi-UKSW. Penerapan metode 
AHP diharapkan membuat basil evaluasi kinerja dosen dapat digunakan sesuai 
dengan kebutuhan yang ada. Selain itu, AHP sendiri merupakan salah satu metode 
SPK yang sangat cocok karena penilaian yang dilakukan tidak bersifat subyektif. 
Pengunaan komputer dalam menyelesaikan masalah tersebut dinilai sangat 
mempengaruhi tingkat kesalahan dalam memperoleh informasi sesuai dengan data 
yang diberikan. 

2. Kajian Pustaka 

Sistem basisdata berisi kumpulan dari semua data bisnis yang dirniliki 
perusahaan, baik yang berasal dari transaksi sehari-hari, maupun data dasar (master 
file). Untuk keperluan DSS, diperlukan data yang relevan dengan permasalahan 
yang hendak dipecahkan melalui simulasi. Komponen kedua adalah Model Base 
atau suatu model yang merepresentasikan perrnasalahan ke dalam format kuantitatif 
(model matematika sebagai contohnya) sebagai dasar simulasi atau pengambilan 
keputusan, termasuk di dalamnya tu juan dari permasalahan ( objektif), komponen
komponen terkait, batasan-batasan yang ada (constraints), dan hal-hal terkait 
lainnya. Kedua komponen tersebut untuk selanjutnya disatukan dalam komponen 
ketiga (software system), setelah sebelumnya direpresentasikan dalam bentuk model 
yang "dimengerti" komputer. Contohnya adalah penggunaan teknik RDBMS 
(Relational Database Management System), OODBMS (Obyek Oriented Basis 
Data Ma;tagemen Sistem) untuk memodelkan struktur data. Sedangkan MBMS 
(Model Base Management System) dipergtmakan untuk merepresentasikan masalah 
yang ingin dicari pemecahannya. Entity lain yang terdapat pada produk DSS baru 
adalah DGMS (Dialog Generation and .A1anagement System), yang merupakan 
suatu sistem untuk memtmgkinkan terjadinya "dialog" interaktif antara komputer dan 
manusia (user) sebagai pengambilan keputusan. Rancangan tersebut diatas harus 
diimplementasikan dengan dukungan DBMS yang mendukung query bersarang, 
seperti SQL server dan interbase [ 4]. Infunnasi-informasi yang bcrhubungan dcngan 
karyawan maupunjabatan dapat disimpan dalam suatu basis data, sehinggajika 
suatu saat diperlukan untuk proses profile matching dapat dilakukan dengan mudah 
lehih mudah dari pad a dengan bentuk hardcopy 15]. Dalam pengolahan aplikasi 
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yang menduk:ung Sistem Pendukung Keputusan dibutuhkan sarana dan prasarana 
khususnya software yang dapat membantu dalam mengolah dan memberikan 
informasi seperti yang diharapkan. Beberapa dari definisi Sistem Pendukung 
Keputusanadalahsuatu k:umpulan model dasar dari prosedur- prosedur pengelolaan 
data dan penilaian untuk membantu seorang manejer dalam membuat keputusan 
[1 j. SPK scbagai sis tern bcrbasis komputer yang terdiri dari liga komponen yang 
sating berinteraksi yakni sistem bahasa (mekanisme untuk memberikan komunikasi 
antara pengguna dan komponen SPK lain), sistem pengetahuan (repositori 
pengetahuan domain masalah yang ada pada SPK sebagai data atau sebagai 
prosedur ), dan sistem pemrosesan ma11al.ah (hubungan an tara dua komponen lainnya, 
terdiri dari satu at au lebih kapabilitas manipulasi masalah umum yang diperlukan 
untuk pengambilan keputusan). Konsep-konsep yang diberikan oleh definisi tersebut 
sangat penting untuk memaharni hubungan antara SPK dan pengetahuan[2]. Sistem 
Pendukung Keputusan merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer ( CBIS) 
yang interaktif, mampu beradaptasi dan secara fleksibel saling mempengaruhi, dimana 
sistem ini menggunakan aturan keputusan, model dan penggabungan model dasar 
dengan meliputi basisdata dan pengambilan keputusan berada didalarnnya menuju 
pada suatu hasil tertentu, yang merupakan keputusan yang diterapkan dalam 
menyelesaikan masalah. Sistem Pendukung Keputusan mampu mendukung 
pengambilan keputusan yang kompleks dan menambah efektifitas[3]. 
Maksud dan tujuan dari adanya Sistem Pendukung Keputusan yaitu untuk 
mendukung pengambilan keputusan memilih altematif pengambilan keputusan yang 
merupakan basil pengelolaan informasi-informasi yang diperoleh/tersedia dengan 
menggunakan model-model pengambilan keputusan serta untuk menyelesaikan 
masalah-masalah bersifat terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. AHP 
menerapkan prinsip komparasi yang berarti membuat penilaian tentang kepentingan 
relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu yang dalam kaitannya dengan tingkat 
diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan berpengaruh terhadap 
priorita<:~ beberapa elemen. Hasil dari penilaian ini akan tarnpak lebihbaik hila disajikan 
dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks painvise comparison [ 6]. 

Hirarki fungsional dari AHP dapat memecahkan masalah kompleks yang 
mengambil kriteria cukup banyak, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai model dalam 
sistem penduk-ung kepumsan seleksi penerimaan karyawan yang mengambil banyak 
k:riteria seleksi dan altematif pelamar yang dicalonkan untuk diterirna. Keputusan 
untuk menentukan calon pelamar mana yang akan diterima sebagai karyawan 
perusahaan menentukan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri sehingga 
diperlukan keputusan yang tepat dalam pemilihan, agar tujuan perusahaan dapat 
tercapai [7]. AHP mampu memberikan solusi yang tepat dalam pengambilan 
keputusan hirarki seperti yang dihadapi oleh kepala kantor. Keputusan yang diambil 
o leh kepala kant or dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan dari perhitungan 
yang dilakukan denganAHP sebagai model dalam system pendukung keputusan 
[8]. Dalam pcngolahan aplikasi yang mendukung SPK, dibutuhkan sarana dan 
prasarana khususnya software yang dapat membantu dalam mengolah dan 
memberikaninfomrnsisepertiyangdiharapkan. Teknologi LINQ ini sendiri 
diperkenalkan pertarna kali olehAnders Hejlsberg dalam Microsoft Profesional 
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Developers Conference (PDC) tahun 2005, tujuannya adalah membuat standarisasi 
dan memudahkan pattern proses pengaksesan data. Dengan adanya standart 
pengaksesan data maka para developer atau programmer dapat melakukan cara 
yg sama dalam memproses beberapa format data (Basis Data, XML ataupun 
Collection data objek). Berikut diagram arsitektur LINQ secara global dalam proses 
pengakscsan data, seperti yang tcrlihat pada Gambar 1. 

Gambar 1 Arsitektur LINQ 

LINQ adalah fitur barn dalarn bahasa pemrograman di .NET Framework. 
Pernyataan LINQ dituliskan menggunakan sintaks bahasa pemograman dengan 
notasi yang mirip dengan pengaksesan objek menggunakan class collection. LINQ 
terbagi menjadi tiga bagian utarna yakni 1) LINQ to Object adalah sekumpulan 
pustaka pemrograman yang mengandung sejurnlah Standard Query Operators 
(SQO). SQO membantu mekanisme pengambilan data dalam memori melalui 
mekanisme antarmukadengangenericpadaantarmuka!enumerable; 2) LINQ to 
ADO.NETmerupakan sekumpulan pustaka pemrograman SQO yang 
memungkinkan komunikasi dengan basis data relasional. LINQ to ADO .NET terbagi 
lagi menjadi tiga bagian berdasar akses basis data yang diakses yakni, LINQ to 
SQL untuk pengaksesan ke SQL Server, LINQ to Dataset melakukan query 
terhadap Datasets yang kompatibel dengan semua pustakaADO.NET, dan LINQ 
to Entities yang memungkinkan akses LINQ dengan menggunakan obyek bisnis; 
3) LINQ to XML adalah sekumpulan pustaka pemograrnan yang memungkinkan 
SQO bekerja dengan berkas XML. LINQ bekerja di atas bahasa pemograman, 
atau dengan kata lain pernyataan-pemyataan LINQ akan dikompilasi oleh compiler 
bahasa pemrograman yang mendukungnya. Hasil kompilasi pernyataan LINQ berupa 
Intemediate Language (IL) yang nantinya diterjernahkan oleh Common 
Language Runtime (CLR) untuk mengakses sumber data yang diinginkan. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dikembangkan dalam mernbuat sistem informasi adalah 
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prototyping model yang dimulai dengan pengumpulan bahan dan dalam hal ini penulis 
melakukan studi kepustakaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan.Anarytic 
Hierarchy Process dan Language Integrated Query, kemudian dilanjutkan dengan 
perancangan aplikasi, dan evaluasi prototyping sebagai langkah akhir dari 
prototyping model. Aplikasi evaluasi dosen ini dibangun dengan menggunakan 
hahasa pemrograman Visual Studio 2008. Bcrikut ini adalah spesifikasi dari 
pembuatan sistem evaluasi do sen, yakni Sistem Operasi Windows XP Profesional 
SP dua, Visual Studio 2008 dengan bahasa pemrograman VB.NET, Basis Data 
SQL Server 2008. Sistem ini dibuat untuk dua pemakai dengan hak akses yang 
herbeda-beda yakni User dan Admin. Adapun masing-rnasing hak akses dari tiap 
pemakai adalah sebagai berikut 

~ ----~o 
/; Mm~ '"''''0~0'0 Sm """ (\/A In~ ~0 mdude 

\___) ~ \__) -----'\~ 
Pengelolaan Data Pengelo laan 

Dosen Dala User 

include 

Pengelolaan Prome 

Peng elolaan 
Data Kriteria 

User 

Pengelolaan Data 
Penilaian 

Kuesioner 

AHP 

Gam bar 2 Perancangan Use Case Diagram Sistem 

Pemakai yang pertama adalah user. User dalam aplikasi ini mempunyai hak 
akses untuk mengisi formulir atau kuesioner penilaian. Hasil dari kuesioner ini nantinya 
akan digunakan sebagai nilai dalam kriteria yang akan dipakai sebagai bahan penilaian. 
Selain mengisi kuesioner, user juga dapat melakukan pengolahan data login yakni 
perubahan password yang dia miliki. Berikut ini adalah activity diagram user. 

~-o{ Login Y Invalid 

Molru 6~ 
i 

1\1 Valid 

(Menu Utama ~ 
''-·-~--" 

t 
Selesai 

((dit Passwor'Vf----~ 

Gambar 3 Activity Diagram Pengelolaan Data Profile User 
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Gambar 3 menunjuk:an activity diagram yang dapat dilakukan oleh seorang 
user dalam mengelola data login. Langkah pertama yang dilakukan adalah login. 
Apabila login valid, maka user dapat melakuk:an proses perubahan password login. 

Valid 

Menu Utama 

Selesai 

( Input Kuesioner) >(j) 

Gambar 4 Activity Diagram Kuesioner 

Gambar 4 menjelaskan bagaimana proses seorang user dapat melakukan 
proses pengisian kuesioner. Proses ini diawali dengan proses login. Apabila proses 
login valid maka user dapat mengakses menu kuesioner. User dapat memberikan 
penilaian kepada beberapa do sen yang akan dievaluasi sesuai dengan fonn kuesioner 
yang telah tersedia 

User Login 

Usemame 

' Password 

' Status 

' FindUser() 

• FindPassword() 

• FindStatus() 

• UpdateLogin() n 

• FindByUsemame( 

Kuesioner 

• DataKuesioner( 

• LihatData () 

Gambar 5 Class Diagram User 

Gambar 5 menunjukan beberapa class diagram user yang akan digunakan 
dalam pembuatan aplikasi. Class userlogin dan kuesioner berisi penjelasan tentang 
atribut dan operasi yang akan pada masing-masing class dalam aplikasi. Pemakai 
yang kedua adalah admin. Admin mempunyai hak akses penuh atas aplikasi evaluasi 
do sen yang dibuat. Seorang admin mempunyai tugas dalam melakukan pengolaan 

60 



Pcnerapan LlNQ (Pakereng,dkk) 

data user maupun pengolahan data yang berhubungan dengan penilaian atau c:valuasi 
do:-;en. 

Selesai 

Gambar 6 Activity Diagram Pengelolaan Data Dnsen 

Gambar 6 adalah activity diagram admin yang berisi penjelasan tentang 
urutan aktifitas dalam pengolahan data dosen. Untuk dapat mengakses menu 
pengolahan data dosen, admin diwajibkan untuk melakukan proses login. Apabila 
login admin valid maka admin dapat mengakses menu pengolahan do sen. Menu ini 
berisi fasililas untuk menarnbah, menghapus, mencari, dan mengubah data do sen. 

Edit Krfleria ) 

Selesai 

Gambar 7 Activity Diagram Pengelolaan Data Kriteria 

Gambar 7 berisi penjelasan tentang urutan aktifitas dalam pengolahan data 
kriteria. Untuk dapat mengakses menu pengo laban data kriteria, admin diwajibkan 
untuk melakukan proses login. Apabila login admin valid maka admin dapat 
mengakses menu pengolahan kriteria. Menu ini berfungsi untuk mengolah kriteria 
yang nantinya akan dipakai sebagai acuan dalam penilaian. 
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• Mulai 

( ) 
fnvalid > Logrn, i 

l I o______J 
I Valid w 

Selesai 

EditUser / 

Gambar 8 Activity Diagram Pengelolaan Data User 

Gambar 8 berisi penjelasan tentang activity diagram dari pengo laban data 
user. Aktifitas ini sama dengan akti:fitas user. N amun, user hanya dapat mengakses 
menu ubah profile, sedangkan untuk: admin dapat melakuk:an proses penambahan 
dan penghapusan data user. Untuk memulai proses ini, seorang admin diwajibkan 
untuk: melakukan proses login. Login dinyatakan valid apabila username dan 
password yang dimasuk:an sama dengan yang ada di dalam basisdata. 

login 
Invalid 

Selesai 

Gambar 9 Activity Diagram Pengelolaan Data Penilaian 

Gambar 9 berisi penjelasan tentang activity diagram dari pengo laban data 
penilaian. Pengo laban penilaian bertujuan untuk: memasuk:an, menghapus, maupun 
mengubahpenilaian yang telah dimasuk:an olehadmin. Hasil masuk:an daripengolahan 
data penilaian ini nantinya akan diolah sehingga menghasilkan informasi seperti yang 
diinginkan oleh admin. 
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Valid 

Menu Utama 

Selesai 

Gambar 10 Activity DiagramAHP 

-----
User 

/~semame 
4J>I>assward Subkritella Krttuna 

4i!PStatus ~DSubkriteria 

~' 
[~pKrtteria 

~DKrtloria ~es~ripsi 
~atau,orO ~Desl<rl~sl 
~lnd~somamoO ~otal<ritenao 
.,lndS1orusO ~ubKrtlerleDeleleO 

~ 
~e1KritenoO 

~indPassworao ~indSubKrtleriaO "t<riterialnsortQ 
~lnd!llatusO "'.JpdaleSubKriiMOO "t<ritenaDeleteO 
•upaateLogtno "t<ritenaSublnsert() "'.ipdateKrtleria() 

<::;:::~~-
~etSubTobleASCQ 

~se!OeloteO 1 

1 

n 
I 

Oosen 
, 

/~odeDosen AHP 
iii!NamaDo .. n 

~~deDosen 4ifpTIL 
Cil~Jenls Kelamin ~Tlmester Penilaian 

~:Iongan 
-...o Subi<rlll!rta j~IO Subkriteria 

arnot ~osen Pembanding ~0 Pemla1an 
OTelp ~II a I ~odeDosen 

n ~Total 
~ataDosenO ~aiHasiiAHPO 1 ~Deskripsi 
~in<!OosenB\'I(odeO "oetEvoluasiO 

~ ~Trimester 
.,.atrtkolnsertQ 

"'.JpaoteDooenO ~indNIIaiEwluasiQ ~ataPeniloianO 'oosenlnsartO ~luasiOeleleO 
'oosenDeletoO •FindPenilalanO 

~eiDosenTable"-SCO 

, I 
"'.JpdatePenilaianO 

7' 
•PennaianDeleteO 

n 
•PenllalanlnsertQ 

n ~ 
.I 

Gambar 11 Class Diagram Admin 

Gambar 10 merupakan gambaran dari proses AHP yang digunakan sebagai 
acuan proses dalam melakukan pengolahan data penilaian seperti yang telah dijelaskan 
pada Garnbar 9. ProsesAHP sendirimerupak.an salah satu metode SPK yang dipakai 
dalam aplikasi ini. Proses inihanya menampilkan hasil evaluasi berupa nilai akhir 
darimasing-masing dosen. DalampenerapanAHP, ada beberapa viewtambahan 
yang dibuat guna menerapkan metode tersebut ke dalam aplikasi. View yang 
dimak.sud adalah view matriks pasangan, view weighted sum vector, view jumlah 
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kolom, view consistenq vcct01; \'lew crmsistenc_1 ratio. vit.."l' hast! akhir. Garnbar 
11 mempakan beberapa c/a.H yang dipakai dulam ap1ikasi evaluasi doscn untuk 
seorang admm. Gambar 11 JClas terlihat bagaimana re]nsi antar satu class dcngan 
class yang lain. Sclain itu kitajugadapat melihat atrihut dan opcrasi yang digunakan 
pada masing-rnasing class. Proses koncksi adalah aw;~l dari scmua proses y~m!., 
Lt.:rj.JJi p.1ua S1J)lCill !.!hiJu.~~i uu. l'wscs dnnulai dcug•m m~.:ngube.-. .SV.L ,k'J \'t:r 

2008 rncnggunakan Visual Ba~t<- 2008, yang m.ma I i.wa! Basi(• ::!008 mcn)cdtJk,lll 
framelmrk yang akan dipakai dalarn proses koneksi. Deng::m mengunak:m l .INQ 
to SQL Classes, tabcl-tabel yang akan dipakai untuk mcrancang aplikast ini dap.tl 
dibcntuk. Setelah tabel-tabel clapat dibentuk, rclast nntar tabel biSa dilxmuk. Proses 
koneksi dapat dilihat sepcrti Gambar 11. 

Gnmbar 12 Ranc:mgan DataCI< res 

Gambar 12 m;nun iukk.m bah\\ a Rancangan dataclasr;es yang telah dibentuk 
untuk proses konek ,j rada ..tplika,j sudah bisa digun,lk;m. Selanjutnya mernbuat 
class y~ng mnna dc7.H ter"ebut akan memanggil .;etiap tabel yang ada pada 
datacla~;scs. 

4. Implementasi dan Pengujian Sic;tem 

Uji coba aplik:1'i dilakuktn Jengan mdakukan pcmasukkan data padaform 
mer m:mpunJonn nd,·,ni,rratru· t 'ntuk :-~pnr rnen~nk ("' "i.;tcm ini, baik admin 
maupun user harus mebkuk::m login sepcrll yang tcrlihat pada Gambar 13. 
Sclanjutnya apabila login bcrhasil, tampilan menu utama untuk masmg-ma."ing user 
dilunjukkan pada Gambar 14 
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~ ftllln login ..aem 
Silahkan Masukan Usemame dan Password Anda 

Username 
1 

_____;;,.L.D9in_,, I 
__ Ke_lu_er__.l __j Password 

Gambar 13 Halarnan Login 

Gambar 14 menunjukkan bahwa halaman menu utama akses user yang 
menyed.iakan beberapa menu pilihan bagi user dalam melak.ukan proses evaluasi, 
diantaranya adalah menu kuesioner, menu laporan untuk da1:.a kuesioner yang sudah 
diproses, menu ganti password, dan menu keluar. 

SISTEM PENOUKUNG ICEPVTUSAN 

E.\loiWIISI KIN£lUIII D05£N rMLA. T.A6 T£KIIOLOGIINF'OR~HJNIIIEASITA5 J(RJSTEN ~TYA ~ 5111lATIGA 

l. $11t1m llil ~ul UIIUI ._...,.llinerlil_ fTHII(SW 

~ 9lolom lnltt.r!r• cllbat!oltui!M. ,..~a m.oow 
I! 

Gambar 14 Tampilan Menu Utama Akses User 

IIISRM P£-k!PUTUSA, 

_, ... ~OOJlhr..:U.T .. TWQ.OIIIWI-I~SITASICMltiiMTr•-,..u.,.... 

--
~-... 
_o .. s .. -1 ,......_,_,., 

l'&:cttW!!(!!!!:.l 

- I 

.. -.. .................... ~-...-
•. ~ ... w.,.-,...I'M•"'-
t. ~a..""-.,.. .. d ........ ~"\llltUk.,..Dt• ... 

.............. ~-~-- ......... _._ 
•.• ..,.t..IIOiolcotlotla....,. _ _.,....._,._ ..... .....,. ..... 
•. .......,.,.o.o. .. _.,.._..,.._,.._ .......................... -,_..__ __ ....., ____ ~ 
............. ~...........,------· 

Gambar 15 Tarnpilan Menu UtamaAkses.A~ 

I 

Selanjutnya tampilan menu utama untuk Admin adaJah seperti ~g terlibat 
pada Gambar 15, yangjeJas terlihat bahwa seorang admin mempunyaJ bak akses 
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} .mg t.:ukup luas dal.am aplik~i evaltkL"i doscn im. Hak ak~.., tersebut telah dajclaskan 
sebelumnya yakni Pengolahan Data User, Pcngolahan Data Doscn, Pengolahan 
Data Kriteria, Pengolahan Data Sub Kriteria. Pengolahan Data Penilaian. Pengolahan 
Lihat Data, Keluar. Salah satu proses yang paling penting dalam aplikasi ini adalah 
proses pcngisian kuesioncr oleh user. Hasil dari kuc.;:-.inncr ini nantinya akan 
.1_:.t~t r .) .. •11 ili;n0.ll. h .. il J.1 1 l.LiL. •. i i.r J .11 'e 1J.in untuk kcntuJJ.ua diOI..ih ~u.ulkugu...l 
mctoJl· ~ .mg ditcrapkan. G.amb.lf I 11 mcrupak.rn {ul/11 evalunsi) ang JIJ.1ll.J lx·ri .i 
dclapan kumpulan soal evaluasi yang akan dlisi oleh user scbagai salah satu dari 
krarena penilaian dosen. u ... ercukup mcmberik~mjav.aban dari pcrtanyaan dc.;ngan 

---~mcmbcrikan penilaian sesuai dengan-sturan')'8ng hcrbku. Menu Pengolahan data 
pcnilaian merupakan fonn yang dtgunakan untuk mcmasukan data penilaian dari 
dosen-dosen yang akan dievaluasi. Fonn Pengolahan data penilaian dapat dilihat 
pada Gambar 16. 
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Gumbar 16 Fonu Ktl~o:,ioncr 
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Gambar 17 Fonn Evaluasi Kinerja Da;en 

Selain itujomz inijuga mcnyc.;diak:m sebuah tautan keform hasil evaluasi yang 
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Pcnerapan UNQ (Pakereng,dkk) 

mana form terscbut bertujuan untuk menampilkan ba$il evaluasi dari doscn-dosen 
sesuai dengan nilai yang diisi oleh admin. Form basil evaluasi dapat dilihat pada 
Gambar 18 yang menampilkan basil akhir penilaian berupa niiai dari masing-masing 
dosen. Dosen dengan ni1ai yang paling tinggi merupakan dosendengan prestasi kerja 
yang baik. Kita dapat melihat basil penilaian dosen berdasarkan Semester yang 
diinginkan. 

-

I I< flt'l.ol\4/). ~ - ... 

Gambar l8Fonn Hasil SPK 

S.Simpulan 

Dalampcrrblatan aplikati sistempendulamg keputusanuntuk evaluasikinerja 
dosen FTI-UKSW Salatiga. diperlukan.frameKOrlc yang tepat untuk mendukung 
pembuatan aplik.asi ini. FramewJrlc yang 4isediakan oleh Microsoft J'isual Studio 
2008, dinilai mampu untuk meogatasi masalah ini. Fram~rkyang ditawarkan 
adalah LINQ yang merupakan alat bantu dalam proses evaluasi. dimana LINQ 
dipakai untuk pemetaan tabel-tabel dari data evaluasi didalam basisdata di SQL 
server 2008. SelainLINQ, SPKmerupakan pilihar. yang tepat Ull111k mengbitung 
respnaliasi nilai dari.masing-masing doscn sesuai dengan kualjta'5 yang akan dimlai. 
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