
POLITEKNOLOGI VOL. 11 NO. 3, SEPTEMBER 2012 

253 

RANCANGAN SISTEM INFORMASI KINERJA 

PROGRAM STUDI TEKNIK ALAT BERAT JURUSAN 

TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI JAKARTA 

 
Azwardi 

 
Teknik Mesin, Politeknik Negeri Jakarta Kampus Universitas Indonesia Depok 

 

Abstract 

 

 

Information and Communication Technology Development is very rapid to be applied in various fields, 

including the Draft Design of Performance Heavy Equipment Study Program Information Systems of 

Mechanical Engineering Department State Polytechnic of Jakarta. Lecturer and student performance 

information on Heavy Equipment Study Program is not well documented so it is difficult to know the 

status of student performance that includes the lecture, course assessment, students are still active and so 

on, while for the performance of lecturers include the presence of faculty, courses that how much is 

taught and the status of lecturers and other duties are. Information systems are developed to do the 

analysis and design using the Unified Modeling Language (UML). To display the GUI-based menus used 

GUI Design Studio. The results showed that the system design can proceed to the programming language 

for coding. The expected benefits of designing systems of performance information for teaching and 

learning processes can be better quality and performance reports can be reported accurately. 
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Abstrak 

 
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat pesat untuk diterapkan dalam 

berbagai bidang, termasuk pada Rancangan Sistem Informasi Kinerja Program Studi Teknik 

Alat Berat Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Informasi kinerja dosen dan 

mahasiswa pada Program Studi Teknik Alat Berat tidak terdokumentasi dengan baik sehingga 

sulit untuk mengetahui status kinerja dari mahasiswa yang meliputi proses perkuliahan, 

penilaian mata kuliah, mahasiswa yang masih aktif dan sebagainya, sedangkan untuk kinerja 

dosen meliputi kehadiran dosen, mata kuliah yang diajarkan berapa banyak dan status dosen 

sedang tugas dan lainnya. Sistem Informasi yang dikembangkan dilakukan analisis dan disain 

dengan menggunakan Unified Modeling Language (UML). Untuk menampilkan menu-menu 

berbasis GUI digunakan GUI Design Studio. Hasil pernacangan menunjukan bahwa system 

bisa dilanjutkan untuk pengkodean ke bahasa pemograman. Manfaat yang diharapkan adanya 

perancangan system informasi kinerja agar proses belajar dan mengajar dapat menjadi lebih 

baik kualitasnya dan laporan kinerjanya dapat dilaporkan dengan akurat. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, Kinerja, Dosen, Mahasiswa 

 

I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Program Studi Teknik Alat Berat adalah 

program kerjasama Politeknik Negeri  

Jakarta dengan Lembaga Bantuan Pen-

didikan (LBP) Mitratama Trakindo dan 

PT.Trakindo Utama. Program kerja-

sama ini memfokuskan setiap upaya 

yang dilakukan pada pembenahan 

program yang sudah disusun bersama 

dan mengembangkannya serta mening-

katkan kualitas pendidikan sesuai kebu-

tuhan industri alat berat. Program ini 

memandang mahasiswa sebagai masuk-

an yang sangat  penting, karena tujuan 

utama lembaga pendidikan adalah 

menghasilkan lulusan yang siap 

mengembangkan pengetahuan dan kete-

rampilan secara berkelanjutan dengan 

proaktif dalam memberikan kontribusi 

bagi kepentingan masyarakat. 
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Salah satu bagian dari pengembangan 

dan peningkatan kualitas  pendidikan 

maka diperlukan suatu sistem pengu-

kuran kinerja terhadap proses  belajar 

mengajar  sehingga proses yang dilaku-

kan dapat benar-benar terukur.   Disam-

ping itu penyajian data laporan dan 

analisanya pada pimpinan dapat diin-

tegrasikan, sehingga dapat dilakukan 

proses kontrol dengan mudah dan 

akurat. Penelitian yang dilakukan ini 

akan mencoba merancang suatu Sistem 

Informasi untuk menelaah data hasil 

proses belajar mengajar seperti data 

dosen dan mahasiswa. 

Permasalahan-permasalahan yang penu-

lis identifikasi dan didata sebelum me-

lakukan penelitian adalah : 

- Data-data program studi tidak 

tersusun dan terkelola dengan baik. 

- Mengalami kesulitan dalam 

pengarsipan. 

- Kepala Program Studi juga 

bertindak sebagai pengarsip dibantu 

oleh seorang administrator. 

- Memerlukan waktu cukup lama 

dalam mengumpulkan data. 

- Memerlukan waktu cukup lama 

dalam mengukur kinerja program.  

Ruang lingkup permasalahan dalam 

penelitian ini  dapat dijelaskan seperti 

berikut ini. Penulis memasukan dalam 

lingkup penelitian ini seperti berikui: 

- Analisis kinerja dosen dan kinerja 

mahasiswa dilakukan pada Program 

Studi teknik Alat Berat Jurusan 

Teknik Mesin Politeknik Negeri 

Jakarta. 

- Perancangan sistem informasi 

dengan UML dan GUI. 

Pemasalahan pada penelitian atau 

perancangan ini dapat dirumuskan 

seperti berikut: 

- Bagaimanakah melakukan peran-

cangan Sistem Informasi Kinerja 

dosen dan mahasiswa pada Program 

Studi Teknik Alat Berat? 

- Bagamanakah system pelaporan ki-

nerja dosen dan mahasiswa dapat 

disusun? 

Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian ini sesuai dengan 

judul dan tujuan kedepannya oleh 

penulis dan jurusan adalah untuk : 

- Memperoleh Prototype Sistem In-

formasi untuk pengukuran kinerja 

Program Studi Teknik Alat Berat 

Politeknik Negeri Jakarta. 

- Memperoleh Prototype pengambilan 

keputusan untuk menjaga dan me-

ningkatkan kualitas program Studi. 

Manfaat dari penelitian ini seperti juga 

yang diharapkan oleh penulis adalah 

untuk : 

- Tingkat keberhasilan pendidikan 

mahasiswa Program Studi Teknik 

Alat Berat dalam mengikuti proses 

belajar mengajar menjadi terukur. 

- Ttingkat keberhasilan mengajar 

dosen Program Studi Teknik Alat 

Berat dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar dapat dilaporkan 

dengan akurat. 

- Dapat mengukur dan menganalisis 

kinerja dosen Prodi Teknik Alat 

Berat dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar. 

- Penyerapan tenaga kerja oleh dunia 

industri terhadapap lulusan  Prodi 

Teknik Alat Berat dapat diprediksi 

secara baik dan tepat. 

Pustaka 
Penulis mencoba menelusuri Web 

institusi manapun yang kemung-

kinannya rancangan yang penulis 

rancang ini pernah dibuat, karena 

biasanya bisa terlihat dari struktur Web 

institusi tersebut. Ternyata dari sekian 

banyak institusi yang memiliki web 

penulis focus ke 10 web institusi teratas 

tidak terdapat desain web yang benar-

benar sama dan mirip dengan rancangan 

yang penulis buat ini. Apalagi program 

studi Teknik Alat Berat ini sangat 

langka di institusi pendidikan.  Dengan 

alasan ini pula penulis beranggapan 
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bahwa tidak aka ada rancangan 

siapapun akan bisa sama dengan 

rancangan penulis buat ini. Landasan 

teori penulis mengambil konsep dasar 

sistem informasi dengan mengutip 

pendapat dari  Ludwig Von 

Bartalanfy,  Konsep dasar Informasi 

oleh Raymond Mcleod, 2001, 

komponen system informasi oleh 

Anatol Raporot, elemen system 

informasi oleh L. ACKOF

 Kerangka pemikiran adanya 

permasalahan memelukan waktu cukup 

lama dalam mengumpulan data dan 

mengukur kinerja program, kemudian 

adanya peluang pemanfaatan sistem 

manajemen basis data dengan pende-

katan model, pemecahan masalah dan 

pengembangan sistem  dengan Unified 

Modelling Language (UML) dan  GUI  

, Kinerja 

menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2000 : 67) Kinerja menurut Ambar 

Teguh Sulistiyani (2003 : 223),Maluyu 

S.P. Hasibuan (2001:34). Menurut John 

Whitmore (1997 : 104).Menurut Barry 

Cushway (2002 : 1998). Menurut 

Veizal Rivai ( 2004 : 309) Menurut 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson 

Terjamahaan Jimmy Sadeli dan Bayu 

Prawira (2001 : 78), Menurut John 

Witmore dalam Coaching for 

Perfomance (1997 : 104).  

II. METODE PENELITIAN 
Proses menciptakan database mencakup 

tiga tahap, yaitu menentukan kebutuhan 

data, menjelaskan data, dan 

memasukkan data ke dalam database. 

Seperti dijelaskan pada dasar teori 

bahwa menentukan kebutuhan data 

adalah mendefenisikan kebutuhan. Ada 

dua pendekatan dalam tahap ini, 

keduanya digunakan rancangan ini yaitu 

pendekatan berorientasi proses dengan 

cara mengikuti langkah-langkah yang 

telah ditetapkan yaitu mendefinisikan 

masalah, menetapkan data untuk dipro-

ses sebagai informasi  kemudian mende-

finisikan informasi yang diperlukan 

selanjutnya memproses dan mengolah 

informasi, dan proses terakhir adalah  

mengambil keputusan dalam pemecahan 

masalah. Yang  kedua adalah pende-

katan model. Pendekatan ini untuk 

mengatasi kelemahan pendekatan yang 

pertama (sukar mengaitkan data suatu 

sistem ke data sistem lain). Oleh 

karenanya diatasi dengan menentukan 

seluruh kebutuhan data perusahaan dan 

kemudian menyimpan data tersebut 

dalam database. 

Untuk merancang atau mengonsep 

Sistem Informasi Akademik Program 

Studi Teknik Alat Berat Jurusan Teknik 

Mesin Politeknik Negeri Jakarta ini 

digunakan UML. 

UML mempunyai sebelas diagram. Dari 

11 diagram tersebut biasanya hanya 4 

yang digunakan, yaitu:    Use-Case 

diagram,  Class Diagram, Sequence 

Diagram, dan Activity Diagram. 

Pada use case diagram terlihat sebagai 

pengendali program adalah Ketua 

Program Studi (KPS), dengan demikian 

sebagai ketua  program studi bisa 

bertindak sebagai operator. Tapi 

walaupun demikian  KPS harus 

didampingi dengan seorang operator 

program yang terus menerus mengo-

perasikan program. Untuk menghemat 

tenaga operator ini juga sebagai 

adminya program. 

III. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 

Perancangan Antar Muka Sistem 
Perancangan modul Sistem Informasi 

Kinerja Program Studi Teknik Alat 

Berat dapat penulis jelaskan bahwa 

system informasi kinerja program studi 

teknik Alat berat Jurusan Teknik Mesin 

PNJ, terdiri dari 6 toolbar pada layar 

tampilan utama, yaitu Akses untuk 

login, logout, registrasi, dan edit user. 

Masterdata untuk semua data informasi, 

toolbar Perkuliahan untuk proses 

perkuliahan, View untuk mendisplay 

data, Report untuk melihat dan print 
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report, dan Toolbar pengkuran kinerja 

dosen dan mahasiswa. 

Entri Data Mahasiswa 
Layar tampilan untuk proses entri data 

mahasiswa mulai dari halaman muka, 

toolbar Akses Gambar 4.3 , selectbar 

(MAHASISWA) gambar 4.17, form 

entri data gambar 4.18,  save gambar 

4.18, tampil layar yang ditunjukan 

gambar 4.19 

Entri Data Dosen 
Sama halnya dengan entri data 

mahasiswa, maka entri data dosen 

setelah  klik toolbar gambar 4.16 , terus 

klik selecbar gambar 4.17, entri data 

dosen gambar 4.22, klik save pada layer 

gambar 4.22, tampil layar gambar 4.23 

layar entri data dosen  

Entri Data Mata Kuliah 
Untuk entri data dosen mulai dari layar 

tampilan utama gambar 4.2, kemudian 

klik toolbar gambar 4.16, tampil 

selector bar gambar 4.17 dan Selectbar 

ke-3 adalah untuk entri data mata kuliah 

Gambar 4.17. Bilamana kita mengklik 

selectbar baris ke-3 ini maka akan 

muncul layar entri mata kuliah gambar 

4.28. 

Entri Nilai Mahasiswa 
Untuk entri data Nilai terdiri dari layar 

utama Gambar 4.2, Klik Toolbar 

gambar 4.16, kemudian klik Nilai pada 

selectorbar pada layar gambar 4.17, 

akan tampil layar entri data Nilai 

Gambar 4.34, kemudian enti data nilai 

mahasiswa dengan memasukan NIP 

dosen,SKS, NIM mahasiswa yang 

bersangkutan, semester, Angkatan, 

Nilai, dan Tahun Ajaran, setelah itu klik 

save pada gambar 4.34 akan kembali ke 

layar utama gambar 4.2. 

Laporan Kinerja Dosen 
Klik Kinerja dosen pada layar gambar 

4.88 selector bar maka tampil layar 

gambar 4.89. Single Selectorbar artinya 

memilih laporan kinerja satu orang 

dosen, tapi jika dipilih All pilhan 

laporan kinerja semua dosen yang 

mengajar di program studi. Klik single 

pada layar gambar 4.89 akan tampil 

layar gambar 4.90.  

Laporan Kinerja Mahasiswa Per 
Angkatan 
Klik Kinerja Mahasiswa per angkatan 

pada layar gambar 4.88 selector bar 

akan tampil layar pilihan Angkatan 

gambar 4.105. Klik layar gambar 4.105 

akan tampil layar gambar 4.106. Klik 

Angkatan 2001-2002 akan tampil layar 

gambar 4.107. 

Klik print atau cetak pada gambar 4.107 

maka proses print berlangsung, tapi jika 

klik Exit maka layar akan kembali ke 

tampilan utama gambar 4.2. Begitu juga 

jika diklik angkatan 2002-2003 akan 

tampil layar gambar 4.1007 dan klik 

print atau cetak pada gambar 4.107 

maka proses print berlangsung, tapi jika 

klik Exit maka layar akan kembali ke 

tampilan utama gambar 4.2. dan 

seterusnya untuk angakatan 2003-2004 

gambar 4.1008, angkatan 2004-2005 

gambar 4.109, angkatan 2005-2006 , 

angkatan 2006-2007, angkatan 2007-

2008, angkatan 2008-2009, angkatan 

2009-2010, dan angkatan 2010- 

IV. KESIMPULAN 
Kesimpulan” Langkah-langkah untuk 

melakukan perancangan sistem 

informasi kenerja disesuaikan dengan 

teori pengembangan sistem informasi 

dengan urutan analisis kebutuhan data 

dan proses dilanjutkan dengan 

melakukan perancangan (desain) 

dengan UML (Use Case Diagram, Class 

Diagram, Activity Diagram dan 

Sequence Diagram) dan perncangan 

Graphic Scales Form pengukuran 

kinerja. Langkah akhir dilakukan 

perancangan antar muka dengan 

mengunakan GUI Studio. Model urutan 

penysunan laporan kinerja dilakukan 

dengan mengisi formulir kemudian 

memasukann ke dalam sistem dan 

dilakukan rekapitulasi data. Selanjutnya 

laporan kinerja dapat ditampilkan  
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masing-masing untuk kinerja 

mahasiswa dan kinerja dosen.” 

Saran adalah “Agar sistem informasi 

kinerja dapat digunakan dan 

dimanfaatkan oleh program studi alat 

berat perlu dilakukan pembuatan coding 

pemogram berbasis Web Server. Perlu 

dilakukan evaluasi terhadap hasil 

perancangan oleh pihak user atau 

operator agar didapatkan masukan 

secara langsung dari pengguna akhir. 

Sehingga tampilan bisa lebih user 

friendly.”  
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Gambar 3.1. Use Case Diagram 
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Gambar 3.2. Class Diagram 

Input Data Ke Komputer: 

START

Form 

pengembalian 

(blanko kosong)

Pengisian 

form

Form 

pengembalian 

(blanko terisi)

Validasi 

pengisian 

oleh 

petugas

Form yang telah 

divalidasi

Buat buku USER, 

arsip data baru, 

buat laporan

Laporan USER 

baru

Arsip data  

USER baru

USER ADMIN KPS

 
Gambar 3.4 Pendaftaran User Secara Manual 
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Start 

Pengisian 

formulir 

pendaftaran

Formulir yg telah 

diisi

Input data calon 

user pada form 

pendaftaran

Pemberian nomor 

user (otomatis)

Penyimpanan data 

calon user
Database user

Formulir kosong

Pengecekan 

kelengkapan 

isian formulir

USER ADMIN Computer operation

 
Gambar 3.5 Input Data Ke Komputer 

Input Data Mahasiswa Ke Komputer: 

Start 

Pengisian 

formulir 

data mhs

Formulir yg telah 

diisi

Input data mhs 

pada form data 

mhs

Pemberian data 

mhs (otomatis)

Penyimpanan data 

mhs
Database mhs

Formulir kosong 

untuk data mhs 

Pengecekan 

kelengkapan 

isian formulir

USER/MHS ADMIN Computer operation

 
Input 3.6 Data Mahasiswa Ke Komputer 

Input Data Nilai Mahasiswa Ke Komputer: 
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Start 

Pengisian 

formulir 

daftar nilai 

mhs

Formulir yg telah 

diisi

Input data nilai 

mhs pada form 

daftar nilai

Pemberian nilai 

akhir mhs 

(otomatis)

Penyimpanan data 

nilai mhs

Database nilai 

mhs

Formulir kosong 

daftar nilai mhs

Pengecekan 

kelengkapan 

isian formulir

Dosen ADMIN Computer operation

 
Gambar 3.7 Input Data Nilai Mahasiswa Ke Komputer 

Input Data Dosen Ke Komputer: 

Start 

Pengisian 

formulir 

data dosen

Formulir yg telah 

diisi

Input data dosen 

pada form data 

dosen

Pemberian data 

dosen (otomatis)

Penyimpanan data 

dosen

Database 

dosen

Formulir kosong 

untuk data dosen 

Pengecekan 

kelengkapan 

isian formulir

USER/Dosen ADMIN Computer operation

 
Gambar 3.8 Input Data Dosen Ke Komputer 

Input Absensi Mhs Dan Dosen, dan Karyawan Ke Komputer 
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Start 

Pengisian 

form Data 

Absensi 

User

Formulir yg telah 

diisi

Input data dosen 

pada form data 

absensi User

Pemberian data 

Absensi User 

(otomatis)

Penyimpanan data 

Absensi User

Database 

Absensi dosen 

dan mhs

Formulir kosong 

untuk data 

Absensi User

Pengecekan 

kelengkapan 

isian formulir

USER/Dosen & 

Mhs
ADMIN Computer operation

 
Gambar 3.9 Input Absensi Mhs Dan Dosen, dan Karyawan Ke Komputer 

 
Gambar 4.1 Struktur Modul 

 
Gambar 4.18 Form entri data 
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Gambar 4.22 Form Entri Data Dosen 

 
Gambar 4.28 Entri Mata Kuliah 

 
Gambar 4.34 Entri Data Nilai 
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Gambar 4.89 Selectorbar Gambar 4.90 Menampilkan data Laporan 

 
Gambar 4.93 Lembaran hasil print Data penilaian dosen 

   
 Gambar 4.105 Pilihan Gambar 4.106 Memilih Angkatan 
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