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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Untuk mempermudah perbandingan dalam penelitian ini maka tinjauan 

pustaka ditunjukan pada tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

 

Penulis Topik Obyek Metode 
Kriteria yang 

digunakan 
Keluaran  

Muhammad 

Taufik 
Irawan 

(2015) 

Penilaian 

Calon 
Penerimaan 

Beasiswa 

SMP 

Negeri 1 
Toili 

Profile 

Matching 

Status anak, 

pekerjaan ayah, 
pekerjaan ibu, 

penghasilan 

orang tua, 

tanggungan 
orang tua, nilai 

mata pelajaran, 

prestasi 
akademik, 

prestasi non 

akademik   

Laporan siswa 

yang menerima 
beasiswa, data 

aspek, data nilai 

akademik, data 

nilai non 
akademik 

Agung 
Nugroho 

Sanjoyo 

Sekti 
(2017) 

Perancangan 
Sistem 

Pendukung 

Keputusan 
Untuk 

Penilaian 

Kinerja Guru 

SMK 
Bhinneka 

Karya Simo 

Gap 
Analysis 

Pedagogik, 
kepribadian, 

sosial, 

profesional 

Hasil nilai 
kompetensi 

masing-masing 

Guru 
berdasarkan 

kriteria yang 

telah ditentukan 

Paulus 
Setiadi 

(2018) 

Pemilihan 
Siswa 

Penerima 

Beasiswa 

SMAN 1 
Bantul 

Simple 
Additive 

Weighting 

(SAW) 

Penghasilan 
orang tua, 

jumlah anak 

yang menjadi 
tanggungan, 

status orang tua, 

memiliki kartu 
kesejahteraan, 

jumlah nilai UN 

Daftar siswa 
yang menerima 

beasiswa 

Afif 

Budianto 
(2018) 

Penilaian 

Kinerja 
Karyawan 

DC 

Agregat 

Net 

Simple 

Additive 
Weighting 

(SAW) 

Kedisiplinan, 

kejujuran, 
perilaku, kerja 

Daftar nilai 

kinerja 
karyawan 
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Computer 
Berbasis 

Web 

tim, tanggung 
jawab 

Usulan 
2019 

Penerapan 
Algoritma 

Gap Analysis 

Untuk 

Menentukan 
Penilaian 

Kinerja Guru 

SD Negeri 
02 

Menukung 

Gap 
Analysis 

Pedagogik, 
kepribadian, 

sosial, 

profesional 

Daftar Ranking 
Guru, nilai 

kompetensi 

masing-masing 

guru 

 

Muhammad Taufik Irawan (2015), melakukan penelitian berupa penilaian 

calon penerima beasiswa menggunakan metode Profile Matching dengan hasil 

keluaran berupa laporan siswa yang menerima beasiswa, data aspek, data nilai 

akademik, dan data nilai non akademik. 

Agung Nugroho Sanjoyo Sekti (2017). Melakukan penelitian bahwa metode 

Profile Matching diimplementasikan pada aplikasi Sistem Pendukun Keputusan 

Penilaian Kinerja Guru dengan menggunakan empat ranah kompetensi yang 

dijadikan aspek penilaian yaitu Pedagogik, Kepribadian, Sosial dan Profesional. 

Dengan hasil keluaran berupa laporan hasil ranking penilaian, nilai masing-masing 

komptensi guru. 

Paulus Setiadi (2018), melakukan penelitian bahwa metode Simple Additive 

Weighting diimplementasikan pada aplikasi Sistem Pendukung Keputusan 

Pemilihan Siswa Penerima Beasiswa dengan 5 kriteria yang digunakan yaitu jumlah 

penghasilan orangtua, jumlah anak yang menjadi tanggungan, status orangtua, 

memiliki kartu kesejahteraan dan jumlah nilai UN. Dengan hasil keluaran berupa 

daftar siswa yang menerima beasiswa. 
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Afif Budianto (2018), melakukan penelitian bahwa metode Simple Additive 

Weighting diimplementasikan untuk melakukan Penilaian Kinerja Karyawan 

Agregat Net dengan aplikasi berbasis web dengan 6 kriteria yang digunakan dalam 

penilaian ini yaitu Kedisiplinan, Kejujuran, Perilaku, Kerja team, Tanggung Jawab. 

Dengan hasil keluaran berupa daftar nilai kinerja dari masing-masing karyawan. 

Usulan (2019), telah melakukan penelitian bahwa metode Gap Analysis 

diimpelementasikan pada aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja 

Guru. Penilaian ini menggunakan empat ranah kompetensi yaitu Pedagogik, 

Kepribadian, Sosial, dan Profesional. Hasil keluaran aplikasi ini yaitu berupa 

laporan daftar ranking Guru yang telah dinilai berdasarkan empat ranah kompetensi 

yang telah ditentukan. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Penilaian Kinerja Guru (PKG) 

Menurut peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, Penilaian Kinerja Guru adalah 

penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, 

kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan 

dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan 

pengetahuan dan keterampilan, sebagai komptensi yang dibutuhkan sesuai amanat 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sangat menetukan tercapainya 

kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan 
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tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah. Penilaian Kinerja Guru 

memiliki 2 fungsi utama sebagai berikut. 

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi 

dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, 

pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan 

fungsi sekolah/madrasah. 

2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang 

relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun 

tersebut. 

 

2.2.2 Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) adalah sistem 

yang interaktif, membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan 

model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi 

terstruktur dan tidak terstruktur (Mann dan Watson). 

Kelebihan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) yaitu : 

1. Memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data 

atau informasi untuk pengambilan keputusan. 

2. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, 

terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 

3. Menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. 



11 
 

 
 

4. Memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang 

diambilnya. 

5. Memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan 

dengan penghematan waktu, tenaga dan biaya. 

 

2.2.3 Gap Analysis 

Gap Analysis merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja. Gap Analysis atau analis kesenjangan juga merupakan salah 

satu langkah yang sangat penting dalam tahapan perencanaan maupun tahap 

evaluasi kerja. Metode ini merupakan salah satu metode yang paling umum 

digunakan dalam pengelolaan manajemen internal suatu lembaga. Secara harfiah 

“gap” mengidentifikasikan adanya suatu perbedaan (disparity) antara satu hal 

dengan hal lainnya. Gap yang dimaksud adalah beda antara profil kriteria dengan 

profil target. Sedangkan untuk pengumpulan gap-gap yang terjadi itu sendiri pada 

tiap indikatornya mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. 

Flowchart gap analysis dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Flowchart Gap Analysis 
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2.2.3.1 Pemetaan Gap 

Pemetaan gap yang dimaksudkan pada pembahasan ini adalah perbedaan 

kriteria yang dimiliki seseorang dengan kriteria yang diinginkan pengguna sesuai 

dengan aspek penilaian atau bobot per kompetensi. Rumus pemetaan gap adalah : 

Gap = profil kriteria – bobot per kompetensi …..………………….(2.1) 

Sedangkan perhitungan gap lainnya yang terjadi itu sendiri pada tiap 

aspeknya memiliki perhitungan yang berbeda-beda. 

 

2.2.3.2 Penentuan Kriteria Nilai Gap 

Setelah diperoleh gap pada masing-masing guru sesuai aspek kompetensi 

yang dinilai, setiap profil guru diberi bobot nilai sesuai ketentuan pada tabel bobot 

nilai gap. Penentuan bobot nilai gap menggunakan tabel bobot nilai gap, dimana 

nilai ini merupakan bobot nilai yang telah ditentukan yang nantinya akan 

disandingkan dengan nilai gap guru untuk mengetahui selisih nilai guru pada 

kompetensi tertentu. Setelah pemetaan gap dilakukan, kemudian pada masing-

masing guru dapat diketahui nilai bobot gap guru pada masing-masing kompetensi. 
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      …………………………………………….................. (2.2) 

Tabel 2.2 Bobot Nilai Gap 

  

 

2.2.3.3 Perhitungan Core Factor dan Secondary Factor 

Setelah proses menentukan bobot nilai gap untuk semua aspek penilaian, 

yaitu dengan membandingkan nilai aktual dengan nilai selisih, maka setiap aspek 

dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu : 

1. Perhitungan Core Factor (Faktor Utama) : 

Core Factor merupakan ranah kompetensi yang paling menonjol 

paling penting atau menonjol atau paling dibutuhkan oleh suatu 

penilaian yang diharapkan dapat memperoleh hasil yang optimal. 

 Rumus : 

𝑵𝑪𝑭 =  
𝚺 𝐍𝐂(𝐱𝟏,𝐱𝟐,…𝐱𝐧)

𝚺 𝐈𝐂
  

         Keterangan : 

NCF    : Rata-rata nilai Core Factor 

 NC (x1, x2, . . . xn)         : Jumlah total nilai Core Factor        

 (kompetensi (x) ke-1, ke-2,….ke-n) 

IC    : Jumlah item Core Factor. 

Gap 
Bobot 

Nilai 
 Keterangan 

0 5 Tidak ada selisih (kompetensi sesuai dengan yg dibutuhkan) 

1 4,5 Kompetensi individu kelebihan 1 tingkat 

-1 4 Kompetensi individu kekurangan 1 tingkat 

2 3,5 Kompetensi individu kelebihan 2 tingkat 

-2 3 Kompetensi individu kekurangan 2 tingkat 

3 2,5 Kompetensi individu kelebihan 3 tingkat 

-3 2 Kompetensi individu kekurangan 3 tingkat 

4 1,5 Kompetensi individu kelebihan 4 tingkat 

-4 1 Kompetensi individu kekurangan 4 tingkat 
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      …………………………………………….................. (2.3) 

2. Perhitungan Secondary Factor (Faktor Pendukung) : 

Secondary Factor  merupakan item-item selain yang ada pada Core 

Factor. Atau dengan kata lain merupakan faktor pendukung yang 

kurang dibutuhkan oleh suatu penilaian.  

 Rumus : 

𝑵𝑺𝑭 =  
𝚺 𝐍𝐒(𝐱𝟏,𝐱𝟐,…𝐱𝐧)

𝚺 𝐈𝐒
  

         

Keterangan : 

NSF    : Rata-rata nilai Secondary Factor 

NS(x1, x2, . . . xn)           : Jumlah total nilai Secondary Factor  

 (kompetensi ke-1, ke-2,….ke-n) 

IS    : Jumlah item Secondary Factor. 

 

2.2.3.4 Perhitungan Nilai Total 

Dari perhitungan pada setiap ranah kompetensi yang telah ditentukan, 

proses berikutnya yaitu menghitung nilai total yang berdasarkan persentase Core 

Factor dan Secondary Factor yang diperkirakan berpengaruh terhadap hasil tiap-

tiap guru. 

Rumus : 

 (x)%.NCF(x1 …xn) + (x)%.NSF(x1 …xn) = Ni(x1 …xn) …………..(2.4) 

 Keterangan: 

NCF(x1,…xn)  : Nilai rata-rata core factor per ranah kompetensi. 

NSF(x1,…xn)   : Nilai rata-rata secondary factor per ranah kompetensi. 
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Ni(x1,…xn)  : Nilai total per ranah kompetensi. 

(x)%  : Nilai bobot persentase core factor dan secondary factor 

 

2.2.3.5 Perhitungan Penentuan Ranking 

Hasil akhir dari proses gap analysis yaitu ranking dari masing-masing 

alternatif yang dinilai yang dimana hasil ranking tersebut digunakan untuk 

penentuan pemberian kompensasi maupun pembinaan. 

Rumus : 

 Ranking = (x)%.Nix1 + (x)%.Nix2 + (x)%.Nix3+ (x)%.Nixn .…....(2.5) 

 Keterangan:  

 Nix1 : Nilai total ranah kompetensi ke-1  

 Nix2 : Nilai total ranah kompetensi ke-2 

 Nix3 : Nilai total ranah kompetensi ke-3 

 Nixn : Nilai total ranah kompetensi ke-n 

 (x)% : Nilai bobot per ranah kompetensi. 

 

2.2.4 PHP (PHP Hypertext Prepocessor) 

PHP (Personal Home Page) adalah pemrograman (interpreter) yaitu proses 

penerjemahan baris sumber menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh 

komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan (Sibero, 2011). 

Ketika menggunakan PHP sebagai server-side embedded script language maka hal-

hal yang akan dilakukan oleh server adalah sebagai berikut : 
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1. Membaca permintaan dari client/browser, 

2. Mencari halaman/page di server, 

3. Melakukan instruksi yang diberikan oleh PHP untuk melakukan 

modifikasi pada halaman/page, 

4. Mengirim kembali halaman tersebut kepada client melalui internet. 

 Kode PHP disimpan sebagai plain text dalam format ASCII, sehingga kode 

PHP dapat ditulis hampir di semua text editor seperti windows notepad, windows 

wordpad, dll. Kode PHP merupakan kode yang disertakan pada sebuah halaman 

HTML dan kode tersebut dijalankan oleh server sebelum dikirim ke browser dimana 

file PHP ditandai dengan eksentensi (.php). 

Web Server akan memulai bekerja apabila berada diluar lingkungan kode 

HTML. Oleh karena itu, server akan melewati semua konten yang berisi kode 

HTML, CSS, JavaScript, Simple Text di browser tanpa diinterpresentasikan di 

server. Blok scripting PHP selalu diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?>. 

PHP menggunakan // sebagai tanda komentar pada baris tunggal atau /* dan 

*/ untuk membuat suatu blok komentar. Variabel digunakan untuk menyimpan 

suatu nilai, seperti teks, angka atau array. Variabel tersebut dapat digunakan 

berulang-ulang sesuai dengan kondisi pada kasus yang diselesaikan. Pada PHP 

variabel secara umum diawali dengan karakter ‘$’, variabel tersebut tidak perlu 

dideklarasikan dan ditetapkan jenis datanya sebelum kita menggunakan variabel 

tersebut. Hal itu berarti bahwa tipe data variabel tersebut dapat berubah sesuai 

dengan perubahan konteks permasalahan yang dilakukan oleh user.  

Pada PHP terdapat aturan dalam penamaan variabel, antara lain sebagai berikut : 
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1. Nama variabel harus diawali dengan sebuah huruf atau garis bawah ‘_’ 

(underscore). 

2. Nama variabel hanya diperbolehkan mengandung karakter-karakter 

berupa alpha-numeric dan underscore. 

3. Penamaan pada variabel juga tidak diperbolehkan menggunakan spasi. 

 

2.2.5 Framework CodeIgniter 

Framework adalah suatu library yang telah diorganisasikan pada sebuah 

rancangan arsitektur untuk memberikan kecepatan, ketepatan, kemudahan, dan 

konsistensi dalam pengembangan suatu aplikasi (Siena, 2009).  

Secara umum, framework merupakan kerangka yang menggunakan struktur 

MVC (Model, View, Controller) yang merupakan media dalam pengelolaan suatu 

data sehingga dapat memudahkan developer dalam membangun suatu sistem, jadi 

tidak harus membangun sebuah sistem dari nol karena sudah terdapat library yang 

telah disediakan oleh framework yang digunakan, dengan kata lain developer 

tinggal menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada pada framework tersebut. 

Ada 2 kategori dalam framework yaitu framework PHP dan framework CSS. 

Untuk framework PHP, yang sering digunakan adalah Laravel dan CodeIgniter. 

Sedangkan framework CSS yang sering digunakan adalah Bootstrap yang dimana 

sering digunakan oleh para programmer dalam membuat tampilan suatu website 

yang sedang dibangun.  

CodeIgniter pertama kali dikembangkan oleh Rick Ellis pada tahun 2006 

dengan logo khas yaitu api yang menyala. CodeIgniter merupakan sebuah web 



19 
 

 
 

application network yang bersifat open source yang secara umum digunakan untuk 

membangun aplikasi PHP dinamis. Metode yang digunakan CodeIgniter yaitu 

metode MVC (Model, View, Controller). MVC merupakan teknik atau konsep yang 

memisahkan komponen utama menjadi tiga komponen yaitu Model, View, dan 

Controller. 

 

1. Model  

Model merupakan bagian penanganan yang berhubungan dengan 

pengolahan atau manipulasi database. Seperti misalnya mengambil data 

dari database, melakukan input dan mengolah database lainnya. Jadi, 

semua instruksi yang berhubung dengan pengolahan database diletakkan 

didalam komponen model. 

 

2. View  

View merupakan bagian komponen yang bertugas menangani halaman 

pada user interface atau halaman yang muncul pada user. Tampilan dari 

user interface ini dikumpulkan pada komponen view bertujuan untuk 

memisahkan antara komponen controller dan model sehingga memudahkan 

web designer dalam melakukan pengembangan tampilan pada halaman 

website yang sedang dibangun. 
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3. Controller 

Controller merupakan komponen yang berupa kumpulan instruksi aksi 

yang menghubungkan komponen model dan komponen view, jadi user tidak 

akan berhubungan dengan model secara langsung, yang intinya dari 

komponen view kemudian komponen controller yang bertugas mengolah 

instruksi-instruksi tersebut. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi komponen controller yaitu 

sebagai penghubung antara komponen model dan komponen view, 

misalnya pada aplikasi menampilkan data dengan menggunakan metode 

konsep MVC, controller memanggil instruksi dari komponen model yang 

mengambil data pada database, kemudian diteruskan oleh controller pada 

komponen view untuk ditampilkan. 

Berikut kelebihan dari CodeIgniter yaitu sebagai berikut : 

1. Performa yang cepat, 

2. Konfigurasi yang terbilang minim atau tidak terlalu rumit, 

3. Banyak komunitas yang menggunakannya, 

4. Dokumentasi yang lengkap, 

5. Mudah dipelajari. 

 

2.2.6 MySQL 

MySQL pertama kali dikembangkan oleh perusahaan asal Swedia bernama 

MySQL AB yang didirikan oleh kedua orang Swedia dan satu orang berasal dari 

Finlandia mereka adalah David Axmark, Allan Larsson (Swedia) dan Michael 
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“Monty” Widenius (Finlandia), yang dimana pada saat ini bernama Tcx 

DataKonsult AB sekitar tahun 1994 sampai dengan  tahun1995. Awalnya Tcx 

merupakan perusahaan pengembang software dan konsultan database, namun pada 

saat ini MySQL sudah diambil alih oleh Oracle Corp. 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basisdata SQL 

atau yang kita kenal sebagai Database Management System (DBMS) yang 

multithread, multiuser, dengan sekitar 6 juta instalasi diseluruh dunia (Aditya, 

2011). 

Berikut kelebihan dari MySQL, antara lain sebagai berikut : 

1. Portabilitas 

MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

windows, linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dll. 

2. Open Source 

MySQL didistribusikan secara open source, dibawah lisensi GPL 

sehingga dapat digunakan secara gratis.    

3. Multiuser 

MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu bersamaan 

tanpa mengalami masalah atau  down pada server. 

4. Performance Tuning 

MySQL memiliki kecepatan yang menakjubkan dalam proses 

penanganan query sederhana, atau dengan kata lain MySQL dapat 

memproses lebih banyak SQL per satuan detik. 
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5. Jenis Kolom 

MySQL memiliki tipe kolom yang terbilang sangat kompleks, seperti 

signed/unsigned integer, float, double, char, text, timestamp, dan lain-lain. 

6. Perintah dan Fungsi 

MySQL memiliki operator  dan fungsi yang secara penuh mendukung 

perintah Select dan Where dalam perintah (query). 

7. Keamanan 

MySQL memiliki beberapa sistem lapisan keamanan seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan yang 

detail serta sandi yang terenkripsi dengan baik. 

8. Skalabilitas dan Pembatasan 

MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan 

penampungan jumlah records (rekaman data) lebih dari 50 juta dan 60 ribu 

tabel serta 5 milyar baris. Selain itu, batas indeks yang dapat ditampung 

mencapai 32 indeks pada tiap-tiap tabelnya. 

9. Konektivitas 

MySQL dapat melakukan koneksi dengan client menggunakan protokol 

berupa TCP/IP, Unix soket (UNIX), atau Named Pipes (NT). 

10. Lokalisasi 

MySQL dapat mendeteksi letak pesan kesalahan pada client dengan 

menggunakan lebih dari dua puluh Bahasa. Namun meski demikian, bahasa 

Indonesia belum termasuk didalamnya. 
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11. Antar Muka (interface) 

MySQL memiliki interface terhadap berbagai macam aplikasi dan 

bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API (Application 

Programming Interface). 

12. Client dan Peralatan 

MySQL dilengkapi dengan berbagai tools (peralatan) yang dapat 

digunakan untuk proses administrasi basis data, dan pada setiap peralatan 

telah disertakan petunjuk online. 

13. Struktur Tabel 

MySQL juga memiliki struktur tabel yang dimana struktur tersebut 

lebih fleksibel dalam hal menangani beberapa perintah DDL (Data 

Definition Language) salah satunya yaitu ALTER TABLE, dibandingkan 

dengan basis data lainnya semacam PostgreeSQL ataupun Oracle. 

 


