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ABSTRACT
Meningkatan kualitas pelayanan kepada mahasiswa dengan cara melakukan penilaian terhadap dosen adalah
salah satu cara agar dapat terus berdaya saing dengan kompetitor. Dengan melakukan penilaian terhadap
kinerja dosen per tahun untuk menentukan dosen dengan kualitas dan kemampuannya yang terbaik yang
akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan kinerja dosen.
Belum adanya sistem informasi yang secara khusus yang memberikan dukungan bagi pengambil keputusan
(Decision Maker) merupakan suatu kendala yang dihadapi sehingga sulit menghasilkan keputusan yang optimal.
Selain itu, data pendukung yang diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan berasal dari bagian dan biro
lain sehingga proses pengambilan keputusan memerlukan waktu yang cukup lama.
Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan instrumen yang digunakan untuk
menentukan prioritas kebijakan yaitu dengan menggunakan Analytic Network Process (ANP) dengan software
Super Decision. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah Model yang dapat menunjang dalam
pengambilan keputusan dalam hal menentukan dosen dengan kinerja terbaik yang akan dinyatakan sebagai
dosen berprestasi setiap tahunnya.
Kata Kunci : Decision Support, Analytic Network Process, Super Decicion, penilaian dosen.

1. Pendahuluan
Perkembangan teknologi dalam kurun
waktu sepuluh tahun terakhir ini menunjukkan
kemajuan yang pesat, baik di bidang perangkat
keras (hardware), perangkat lunak (software),
maupun infrastruktur lain seperti jaringan
komunikasi
dan
perkembangan
metode
komputerisasi yang dapat mendukung terciptanya
suatu sistem informasi yang handal.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pasal 45; ”Dosen wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain
yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi
tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan
tujuan
pendidikan
nasional”.
Berkenaan dengan kualifikasi akademik dijelaskan
lebih lanjut pada Pasal 46 Ayat (1) yang berbunyi;
”Kualifikasi
akademik
dosen
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui
pendidikan tinggi program pascasarjana yang
terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian” dan
Ayat (2) yang berbunyi;”Dosen memiliki
kualifikasi akademik minimum: lulusan program
magister untuk program diploma atau program
sarjana; dan lulusan program doktor untuk program
pascasarjana.”
Penilaian kinerja terhadap dosen akan
mempengaruhi dalam penentuan dosen berprestasi,

akan tetapi penilaian yang dilakukan masih bersifat
subyektif, sehingga perlu dianalisis secara
mendalam. Oleh karena itu judul yang diambil
adalah “Model Pengambilan Keputusan dalam
Penentuan
Dosen
Berprestasi
Berdasarkan
Analytical Network Process (ANP)
2. Tinjauan Pustaka
2.1. Sistem & Informasi
Definisi sistem sangat beragam, ada yang
mendefinisikan sistem adalah sekelompok elemen
yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk
mencapai suatu tujuan [5].
Sedangkan pakar lain menyatakan bahwa
sistem adalah kumpulan dari prosedur-prosedur
untuk mencapai tujuan tertentu [5].
Sedangkan definisi Informasi juga beragam, ada
yang mendefiniskan Data yang sudah diproses atau
data yang memiliki arti [10], atau data yang diolah
menjadi bentuk yang berguna bagi para
pemakainya [5]
2.2. Sistem Informasi
Definisi Sistem Informai juga beragam,
Sistem Informasi adalah suatu kegiatan dari
prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bilamana
dieksekusi akan menyediakan informasi untuk
mendukung pengambilan
keputusan di dalam
organisasi [5]. Pakar lain menyebut bahwa sistem
informasi adalah sebuah sistem yang mengarah
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pada penggunaan komputer dalam organisasi yang
menyajikan informasi kepada pemakai [10].

c.

2.3. Sistem Pendukung Keputusan
Sistem Penunjang Keputusan (SPK) atau
Decision Support System (DSS) secara umum
didefinisikan sebagai sebagai sistem berbasis
komputer yang terdiri dari tiga komponen yang
saling berinteraksi: sistem bahasa (mekanisme untuk
memberikan komunikasi antara pengguna dan
komponen DSS lain), sistem pengetahuan (repositori
pengetahuan domain masalah yang ada pada DSS),
dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara
dua komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih
kapabilitas manipulasi masalah umum yang
diperlukan untuk pengambilan keputusan) [10].

Goory dan Scott Morton menyatakan Bila
dalam beberapa fase tersebut (bukan semua) terdapat
keputusan yang terstruktur maka dinamakan dengan
istilah semi terstruktur.
Pada masalah yang terstruktur, prosedur
untuk mendapatkan solusi yang terbaik (atau paling
tidak yang cukup baik) sudah diketahui. Sedangkan
pada masalah yang tidak terstruktur, intuisi manusia
sering kali menjadi dasar dalam pengambilan
keputusan.
Dalam model pengambilan keputusan,
diperlukan sebuah keputusan yang diambil adalah
sebuah keputusan semistruktur, dimana dibutuhkan
sebuah Sistem Penunjang Keputusan (Decision
Support System) untuk mendukung keputusan yang
diambil pada setiap kriteria dalam
model
pengambilan keputusan yang dilakukan yang
nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan
strategic planning, berupa penentuan dosen
berprestasi.

Gambar II.1 Decision Support Framework ([10])
Gambar di atas dibuat berdasarkan gagasan
Simon yang menyatakan bahwa proses pengambilan
keputusan memiliki rentang keputusan dari yang
paling terstruktur (disebut juga dengan istilah
programmed) sampai pada keputusan yang paling
tidak terstruktur (disebut juga dengan istilah
nonprogrammed).
Proses terstruktur adalah rutinitas, dan 1.
biasanya merupakan masalah yang sering terjadi
sehingga dibuatkan sebuah metode solusi yang
standar. Sedangkan Proses yang tidak terstruktur
adalah masalah yang fuzzy, kompleks sehingga tidak
ada metode solusi yang cut-and-dried. Simon juga
menggambarkan ada 3 fase dalam pengambilan
keputusan, yaitu
a. Intelligence: mencari kondisi yang membutuhkan
suatu keputusan,
b. Design:
menemukan,
membangun/
mengembangkan, dan menganalisa kemungkinan
arah tindakan,
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choice: memilih satu
kemungkinan yang ada.

dari

beberapa

2.4. Penilaian Dosen
Menurut
Undang-Undang
Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen Pasal 45; ”Dosen wajib memiliki kualifikasi
akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat
jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain
yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat
bertugas, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan
tujuan
pendidikan
nasional”.
Kualifikasi akademik yang dimaksud dijelaskan
lebih lanjut pada Pasal 46 Ayat (1); ”Kualifikasi
akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program
pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang
keahlian” dan Ayat (2) yang berbunyi;”Dosen
memiliki kualifikasi akademik minimum: lulusan
program magister untuk program diploma atau
program sarjana; dan lulusan program doktor untuk
program pascasarjana.”
Menurut pemerintah Republik Indonesia
mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pasal 47 untuk mendapatkan sertifikasi dosen
dibutuhkan kriteria sebagai berikut :
Dosen tetap di perguruan tinggi negeri, dosen
DPK di perguruan tinggi swasta atau dosen tetap
yayasan;
2. Dosen yang telah bekerja sekurang-kurangnya
dua tahun;
3. Memiliki
jabatan
akademik
sekurangkurangnya Asisten Ahli;
4. Memiliki kualifikasi akademik sekurangkurangnya S2; dan
5. Mempunyai beban akademik sekurangkurangnya 12 sks per semester dalam dua
tahun terakhir di perguruan tinggi di mana ia
bekerja sebagai dosen.
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2.5. Analitycal Network Process (ANP)
Metode Analytic Network Process (ANP) adalah
salah satu metode yang mampu merepresentasikan
tingkat kepentingan berbagai pihak dengan
mempertimbangkan saling keterkaitan antar kriteria
dan sub kriteria yang ada. Model ini merupakan
pengembangan dari AHP sehingga lebih memiliki
kompleksitas dibanding metode AHP. Metode
Analytic Network Process (ANP) merupakan
pengembangan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). Metode ANP mampu memperbaiki
kelemahan
AHP
berupa
kemampuan
mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau
alternatif [7]. Keterkaitan pada metode ANP ada 2
jenis yaitu keterkaitan dalam satu set elemen (inner
dependence) dan keterkaitan antar elemen yang
berbeda (outer dependence). Adanya keterkaitan
tersebut menyebabkan metode ANP lebih kompleks
dibanding metode AHP.
Kelebihan ANP dari metodologi yang lain
(AHP) adalah :
a. Kekuatan (power) Analytic Network Process
(ANP) terletak dalam penggunaan rasio skala
untuk menangkap semua jenis interaksi dan
membuat prediksi yang akurat, dan bahkan lebih,
untuk membuat keputusan yang lebih baik.
b. Kemampuannya untuk membantu kita dalam
melakukan pengukuran dan sintesis sejumlah
faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan.
c. Kesederhanaan metodologinya membuat ANP
menjadi metodologi yang lebih umum dan lebih
mudah diaplikasikan untuk studi kualitatif yang
beragam, seperti pengambilan keputusan,
forecasting, evaluasi, mapping, strategizing,
alokasi sumber daya, dan lain sebagainya.
d. Dibandingkan dengan metodologi AHP, ANP
memiliki banyak kelebihan, seperti komparasi
yang lebih obyektif, prediksi yang lebih akurat,
dan hasil yang lebih stabil dan robust. Software
ANP (Superdecisions) dan manual ANP juga
mudah didapat secara free download
e. ANP akan sangat membantu perusahaan dalam
riset evaluasi dan pengambilan keputusan, terkait
pengembangan organisasi & manajemen, produk,
layanan dan marketing, karena akan lebih akurat
dan sangat efisien.

Gambar II.2. Perbandingan Hierarki
Linier dan Jaringan Feedback

Dengan feedback, alternatif-alternatif dapat
bergantung/terikat pada kriteria seperti pada hierarki
tetapi dapat juga bergantung/terikat pada sesama
alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteria itu sendiri
dapat tergantung pada alternatif-alternatif dan pada
sesama
kriteria.
Elemen
dalam
suatu
komponen/cluster dapat mempengaruhi elemen lain
dalam komponen/cluster yang sama (inner
dependence), dan dapat pula mempengaruhi elemen
pada cluster yang lain (outer dependence) dengan
memperhatikan setiap kriteria. Akhirnya, hasil dari
pengaruh ini dibobot dengan tingkat kepentingan
dari kriteria, dan ditambahkan untuk memperoleh
pengaruh
keseluruhan
dari
masing-masing
elemen[2].
2.6. Software Super Decision
Super Decision mengimplementasikan
Analytic Network Process yang dikembangkan oleh
Dr Thomas Saaty. Program ini ditulis oleh Tim
ANP, bekerja untuk Yayasan Keputusan Creative.
Berikut adalah gambaran menjalankan perangkat
lunak dengan model bigburger cukup terkenal.

Gambar II.3 Sample Super Decision
Super Decision yang digunakan untuk
pengambilan keputusan dengan ketergantungan dan
umpan balik (itu mengimplementasikan Analytic
Network Process, ANP, dengan banyak tambahan).
Masalah seperti itu sering terjadi dalam kehidupan
nyata. Super Decision memperluas Analytic
Hierarchy Process (AHP) yang menggunakan dasar
yang sama proses prioritas berdasarkan prioritas
yang berasal melalui penilaian pada unsur pasang
atau dari pengukuran langsung..
ANP tidak membatasi pemahaman dan
pengalaman manusia untuk pengambilan keputusan
menjadi model yang sangat teknis yang tidak wajar
dan dibuat-buat. Hal ini pada dasarnya merupakan
formalisasi dari bagaimana orang-orang biasanya
berpikir, dan membantu pembuat keputusan melacak
proses sebagai kompleksitas masalah dan faktorfaktor keragaman meningkat. Kesaksian terbaik
kekuatan dan keberhasilan aplikasi ANP adalah
mereka yang telah dilakukan yang diperoleh
prioritas yang berhubungan dengan jawaban yang
dikenal di dunia nyata atau yang telah diprediksi
hasil. Dari perspektif ini adalah pendekatan yang
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dapat dipercaya dan objektif untuk membuat
keputusan berdasarkan prioritas dan pentingnya
dengan yang satu memiliki pengalaman. Hal ini
agak berbeda daripada membuat dugaan-dugaan
mengenai probabilitas terjadinya beberapa metode
pembuatan keputusan yang akan dilakukan.
3.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode analisis
deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan
gambaran yang lebih mendalam dan lengkap dari
obyek yang akan diteliti
dengan melakukan
pengamatan serta wawancara langsung di lapangan.
Dalam penelitian ini untuk menentukan dosen
berprestasi, digunakan penilaian dari tiga pihak yang
akan diolah dengan metode ANP dan software
Superdecision. Melalui software dan metode ini,
akan dihasilkan calon dosen berprestasi, yang
nantinya akan mendukung keputusan. Dan hasilnya
akan diuji validasinya dengan pendapat human
melalui wawancara dan atau kuesioner. Dengan
menggunakan metode pengumpulan data dengan
cara: pengumpulan data primer didapat melalui studi
kepustakaan. Dimaksudkan untuk mendapatkan data
atau fakta yang bersifat teoritis yang berhubungan
dengan tesis ini, yang diperoleh dengan cara
mempelajari
literatur-literatur,
jurnal-jurnal
penelitian, bahan kuliah, akses komputer dan sumber
– sumber atau bahan lain yang ada hubungannya
dengan permasalahan yang diambil. Dan
pengumpulan data sekunder didapat melalui
penyebaran kuisoner kepada responden. Untuk data
dan informasi yang bersifat sekunder diperoleh
melalui studi literatur yang ada di lingkungan
akademik.

Dalam studi kasus penentuan dosen
berprestasi, elemen alternative berupa orang yaitu
dosen yang paling layak dinyatakan sebagai dosen
berprestasi yang dilambangkan dengan Dosen A,
Dosen B, dan Dosen C. Sedangkan elemen dalam
kriteria/cluster yang lain yaitu cluster Akademi,
cluster Penjadwalan dosen dan mahasiswa (PDM)
dan cluster Kendali Mutu Internal (KMI), adalah
kriteria dari masing-masing bagian/cluster.
Elemen dalam suatu kriteria/cluster dapat
mempengaruhi elemen lain dalam komponen/cluster
yang sama (inner dependence), dan dapat pula
mempengaruhi elemen pada cluster yang lain (outer
dependence) dengan memperhatikan setiap kriteria.
Yang diinginkan dalam ANP adalah mengetahui
keseluruhan pengaruh dari semua elemen. Oleh
karena itu, semua kriteria harus diatur dan dibuat
prioritas dalam suatu kerangka kerja hierarki kontrol
atau jaringan, melakukan perbandingan dan sintesis
untuk memperoleh urutan prioritas dari sekumpulan
kriteria ini. Kemudian kita turunkan pengaruh dari
elemen dalam feedback dengan memperhatikan
masing-masing kriteria. Akhirnya, hasil dari
pengaruh ini dibobot dengan tingkat kepentingan
dari kriteria, dan ditambahkan untuk memperoleh
pengaruh keseluruhan dari masing-masing elemen.
Perbandingan dalam kriteria (cluster) dan
Perbandingan antar kriteria (cluster) didapat dari
kuesioner yang disebar ke responden ahli. Berikut
adalah gambar dan perbandingan antar kriteria dan
perbandingan antar alternative dalam kriteria yang
didapat dari kuesioner:

4. Hasil dan Pembahasan
4.1.
Metode ANP
Berikut adalah gambar metode ANP dalam
penentuan dosen berprestasi dengan menggunakan
software SuperDecision :

Gambar IV.2 Perbandingan antar Cluster

Gambar IV.1 ANP dalam Penentuan Dosen
Berprestasi
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Gambar IV.3 Matrix Perbandingan antar Cluster

Gambar IV.28 Hasil penelitian rangking untuk
alternatif dosen berprestasi dalam semua cluster
Berdasarkan
hasil
penelitian
yang
dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner
dan diola dengan menggunakan software Super
Decision
4.2.

a)
Gambar IV.4 Priorities Perbandingan antar
kriteria/Cluster
4.2.

Hasil Pengujian
Dalam penelitian ini, digunakan metode
ANP dengan bantuan software Super Decision
dengan mengambil 3 alternatif nama nama dosen
yang paling layak dinyatakan sebagai dosen
berprestasi.

Gambar IV.27 Hasil Penelitian prioritas alternatif
dosen berprestasi dalam Semua Cluster
Akan menghasilkan sebuah file Full Report
berupa sebuah file html yang dibuka dengan browser
:

b)

Pembahasan
Dari penelitian yang dilakukan pada
penentuan dosen berprestasi, maka didapatkan :
Dosen yang paling tepat dinyatakan
sebagai Dosen Berprestasi
Hasil pengujian ini telah duji validasi nya
dengan pendapat human yaitu responden ahli yang
mengisi kuesioner dan tertuang dalam kuesioner.
Nama dosen hasil dari pengujian, diuji validasinya
dengan nama dosen yang diunggulkan dalam suatu
bagian, tertuang dalam kuesioner.

5.1.
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisa, maka dapat
disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat 12(duabelas) faktor atau elemen dalam
menentukan dosen berprestasi dari semua bagian
yang terkait dengan uraian sebagai berikut:
a) Dari Akademik : 5 prioritas elemen atau
faktornya adalah : Sertifikasi Dosen,
Kepangkatan
Akademik,
Pengabdian
Masyarakat, Pendidikan Terakhir dan beban
Mengajar.
b) Dari Pengajaran Dosen dan Mahasiswa
(PDM) : 3 Prioritas elemen atau faktornya
adalah : Memberikan soal ujian tepat waktu,
mengajar tepat waktu, memberiakn nilai tepat
waktu.
c) Dari KMI (Kendali Mutu Internal) : 4
prioritas elemen atau faktornya adalah adalah
: Memotivasi mahasiswa, kesesuaian materi,
kesempatan bertanya/diskusi, kemampuan
menyampaikan materi.
2. Hasil penelitian ini diuji dengan divalidasi oleh
pendapat human yaitu responden ahli yang
mengisi kuesioner dan tertuang dalam
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5.2 Saran
1. Perlu adanya aturan dan kebijakan yang baku
dari pihak manajemen untuk mendukung
penerapan sistem yang dibutuhkan agar ada
kejelasan mengenai faktor penentu dalam
menentukan dosen berprestasi. Pihak manajemen
juga perlu memperhatikan peningkatan kualitas
pelayanan dan ketersediaan sarana dan prasarana
dalam mendukung peningkatan kinerja dosen.
Serta perlu diadakannya pelatihan untuk personil
yang ada agar dapat meningkatkan kinerja
sehingga dapat membantu secara maksimal
dalam proses pengambilan keputusan oleh
pimpinan.
2. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak yang
terkait, supaya sistem dapat berjalan dengan baik
dan memberikan hasil yang mendukung
keputusan pimpinan. Hasil yang diberikan dapat
digunakan untuk membantu pengambilan
keputusan, sistem yang akan digunakan haruslah
kuat dan dapat berjalan dengan baik. Software
dan hardware yang handal serta didukung oleh
jaringan komputer yang memadai supaya dapat
memberikan hasil secara maksimal.
3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut karena
belum dilibatkannya unsur penelitian dosen dan
pembuatan buku ajar dan modul ajar sebagai
kriteria dalam menentukan dosen berprestasi.
Dan Penelitian ini dapat dikembangkan untuk
menyelesaikan
masalah promosi jabatan
struktural
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